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اى مــــــــــــــردم مـــــــــــــا شمــــــــــــا را از مــــــــــــــــرد و زنــــــــــــــى آفـــــــــريـــــــــــــديـــــــــــــم و شــمــــــــــــــا را 

ملـت ملـت و قبـيــلــه قبـيــلــه 
ݡݡگردانيــــــــديــــــــــم تــــــــا بــــــا يݡݡكـــديݡݡگـــــر شناسايـــــــــى متقـــــابــــــــــل حــــاصل ݡݡكنــيــــــــــد. 

در حقيقت ارجمندترين شما 
نــــزد خــــدا پرهيزݡݡكارتريـــــــن 
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دبیر پرسشامیـر تاݡکــݡی

جامعه اخالقـــݡی 
از شعار تا واقعیت

تحمیل یک 
اندیشه بر عموم 
مردم و سیطره 

آن بر تمام 
اندیشه های 

دیگر، از جمله 
خطراتی بوده که 

همواره بشر را 
تهدید می کرده 

است

از گذشته تاکنون، همواره انسان در زندگی جمعی 
خـود، آرزوهـا و آمالـی را در سـر می پرورانـده اسـت 
کـه جامعـه اش، بهتریـن وضعیـت ممکـن زندگـی 
مطلـوب را برایـش رقـم زنـد. او تمـام ایـن آمالـش را 

در آرمان شـهر متصـور می دیـده اسـت.
آرمان شـهر او همان جایی اسـت که بهشت زمینی 
را بازسـازی می کنـد. هـم انسـان ها را بـه زندگـی بـا 
آسـایش و آرامـش رهنمـون می سـازد و هـم مسـیر 
تعالی آن ها را تسـهیل می کند. در واقع آرمان شـهر، 
کـه از رنج هـا و آالم انسـان می کاهـد و  افقـی اسـت 
بـر شـادی و فرحـش می افزایـد. امـا مسـیر حرکـت 
گونـه ای بـوده اسـت  انسـان ها در طـول تاریـخ بـه 
کـه بـه سـادگی نمی تواننـد بـه ایـن آرزوی دیرینـه، 

لبـاس تحقق بخشـند.
بــر اســاس ایــن ســیر تاریخــی و تجربیــات زندگــی 
جمعــی بشــر، ایــن نکتــه آشــکارا خــود را نشــان 
اصولــی  و  قواعــد  از  جامعــه  کــه  اســت  داده 
نشــود،  رعایــت  چنانچــه  کــه  می کنــد  پیــروی 
نابســامانی ها،  جنگ هــا،  از  بســیاری  ســبب 
فروپاشــیدگی ها، شــرارت ها و رنج هــا می شــود. 
بــه  بی توجــه  نمی تــوان  انســانی  جامعــه  در 
کشــف ایــن اصــول، تحلیــل آن و اجــرای صحیح 
ایــن مــوارد، زندگــی مناســبی را بــرای همــه افــراد 

جامعــه، نویــد داد.
امــا اختــاف در ترســیم ایــن قواعــد و قوانیــن، 
ــا  ــا و جنگ ه ــیاری از نزاع ه ــروز بس ــبب ب ــود س خ
می توانــد  اندیشــه  کــدام  اینکــه  اســت.  شــده 
کنــون محــل بــروز  کنــد، تا آرمان شــهر را ایجــاد 

اســت. بــوده  اختاف هــا 

و  مــردم  عمــوم  بــر  اندیشــه  یــک  تحمیــل 
از  دیگــر،  اندیشــه های  تمــام  بــر  آن  ســیطره 
کــه همــواره بشــر را تهدیــد  جملــه خطراتــی بــوده 
می کــرده اســت. اینکــه اندیشــه ای جلــوه ای از 
ــرای  ــی ب ــیر حرکت ــا مس ــد، ام کن ــیم  ــا را ترس آرزوه
دســتیابی بــه آن هــا را مخالــف بــا تمــام قواعــد و 
کنــد، نه تنهــا  اصــول زندگــی اجتماعــی تبییــن 
کــه آن آرزوهــا هــم قطعــا  دروغــی بــزرگ بــوده 
بــوده  انســانی  زیســت  مــرداب  بلکــه  و  ســراب 

اســت.
چیـزی کـه مـا از آن در این شـماره به عنوان جامعه 
کـرد، در واقـع سـلطه  ایدئولوژیـک بیـان خواهیـم 
و  اندیشـه ای یکه تـاز  و  مطلـق حاکمیـت سـخت 
کـه جـای تحملـی  انحصارطلـب در جامعـه اسـت 
و  بـاز نمی گـذارد  اندیشـه ها  و  ایده هـا  بـرای دیگـر 
هیـچ اولویتـی باالتـر از بقـای خـود را در نظـر نـدارد. 
مـردم  بـرای  آنچـه  ایدئولوژیـک،  جامعـه  گرچـه 
شـعار می دهـد، بهشـتی از وفـور نعمت هـا و غلیـان 
انسـانی  حرکـت  و  جوشـش  و  اخاقـی  سـجایای 
اسـت؛ امـا در عمـل چـون بـر خـاف ذات و اصـول 
انسـانی حرکـت می کننـد، خـود بـه بدترین دشـمن 

انسـان و زیسـت انسـانی مبـدل می شـوند.
کــه  امــا جامعــه اخاقــی، همــان جامعــه ای اســت 
عــاوه بــر رعایــت اصــول و قواعــد زیســت بشــری، 
بــا ذات تکامــل جــوی بشــری هــم هم خــوان 
را  انســان ها  اخاقــی  و همــراه هســت. جامعــه 
کــه هســتند و در قامــت واقعیت هــا  همان گونــه 
می شناســد و نیازهــای آنــان را مبتنــی بــر عقــل، 
ــم و شــناخت دقیــق انســان پاســخ می دهــد.  عل
جامعــه اخاقــی فرصتــی اســت که حرمت انســان 
را  انســانی  شــرافت  و  مــی دارد  پــاس  را  بــودن 
شــکوفا می ســازد. در چنیــن جامعــه ای نه تنهــا 
علیــه جهــان هســتی و عصیــان علیــه مواهــب 
کــه بســترهای  آن، تحریمــی صــورت نمی گیــرد 
ــز  ــرای بهره منــدی عزت مــدار از آن هــا را نی الزم ب

رفتـه باشـد، عدالـت و مخصوصا عدالت اجتماعی 
و  حضـور  از  جامعـه  افـراد  باشـد،  بربسـته  رخـت 
مشـارکت و ایفـای نقش خود سـر باز زننـد یا واهمه 
شـده  اخـاق  منجـاب  سیاسـت  باشـند،  داشـته 
باشـد، حقـوق افـراد پایمـال شـود، محیط زیسـت 
و  بی رنـگ  آرمان هـا  باشـد،  رفتـه  نابـودی  بـه  رو 

سـجایای اخاقـی مذمـوم شـده باشـند؟ 
همــه این هــا و بســیاری از مــوارد مشــابه دیگــر 
جامعــه  مدیریــت  کــه  اســت  آن  نشــان دهنده 
جــای شــعارهای رنگارنــگ و فریبنــده نیســت. 
ایــن  عناصــر  ســایر  هماننــد  جمعــی،  زندگــی 
جهــان هســتی تابــع علت هــا و عوامــل اســت و 

کار علــم پــی بــردن و تحلیــل ایــن عوامــل اســت.
کرده ایــم در ایــن شــماره بــا نگاهــی  آری تــاش 
عبرت گونــه بــه جامعــه ایدئولوژیــک، درس هــا 
ــه  ــف بار آن، جامع ک و تأس ــا ــای دردن و تجربه ه
کنیــم و از راه رســیدن بــه آن،  اخاقــی را تعریــف 
شــد  فرصتــی  ویژه نامــه  ایــن  کنیــم.  صحبــت 
مدل هــای  اخــاق،  چیســتی  بــا  رابطــه  در  کــه 
را معنــا  کــه می تواننــد جامعــه اخاقــی  نوینــی 
کننــد، اعتبــار بخشــند و زمینــه را بــرای ایجــاد آن 
ــای  ــا و تئوری ه ــه بحث ه ــه ارائ ــد، ب کنن فراهــم 
مهمــی در حوزه هــای فلســفی، جامعه شناســی، 
انسان شناســی، دین شناســی، علــوم سیاســی، 

اقتصــاد و... بپردازیــم.

از مفاهیــم  کــه  را  تــدارک می بینــد. جامعــه ای 
دموکراســی،  عدالــت،  آزادی،  چــون  اساســی 
رفــاه،  سرنوشــت،  تعییــن  حــق  حقوق بشــر، 
گریــزان باشــد، نمی توانیــم  امنیــت، آرامــش و... 
جملــه  از  مــوارد  ایــن  تمــام  بدانیــم.  اخاقــی 
آرایه هــای زیســت تکامل جویانــه و تعالی بخــش 
انســانی اســت و طبیعتــا بــرای تحقــق اخــاق 
نمی تــوان  به هیچ عنــوان  جامعــه  در  خیــر  و 
بــر اســتفاده از لــوازم شــر و ظلــم اصــرار ورزیــد. 
ــه دور  ــعاری و ب ــای ش ــعارها و نگاه ه ــروج از ش خ
ــدی و  ــی ج ــواره مانع ــود هم ــه خ ک ــا  از واقعیت ه
ــد  اساســی در توســعه اخاقــی جامعــه اســت،  بای
گیــرد. بشــر  بســیار موردتوجــه و دقت نظــر قــرار 
کــه عرصــه عمــل و درک واقعیت هــا  سال هاســت 
عوام فریبی هــای  و  خیالــی  تصورهــای  بــر  را 
پوشــالی ترجیــح داده اســت. یکــی از نکته هــای 
قابلیــت  اخاقــی،  جامعــه  درخصــوص  مهــم 
اســت.  آن  شــمول  میــزان  بررســی  و  ســنجش 
اینکــه یــک جامعــه در مقایســه با جامعــه دیگر در 
چــه وضعیــت و نســبت اخاقــی قــرار دارد، امــری 
کاوی قــرار داد.  کــه نتــوان آن را مــورد وا نیســت 
کــه مفاهیــم اساســی چــون آزادی،  بــه هــر میــزان 
بیشــتر  جامعــه  در  شــد  ذکــر  کــه  و...  عدالــت 
تحقــق یافتــه باشــد، میــزان فســاد، تبهــکاری 
کمتــر نمــود داشــته باشــد و  و ظلــم در جامعــه 
و فرصــت  امــکان  بتواننــد  افــراد جامعــه  همــه 
کننــد،  مشــاهده  بیشــتر  را  پیشــرفت  و  رشــد 
آن جامعــه اخاقی تــر اســت. بــه همیــن دلیــل 
امــکان ســنجش پذیری جامعــه اخاقــی، امــکان 
ــار وجــود  بررســی ادعاهــای واهــی و تهــی از اعتب
خواهــد داشــت. جامعــه اخاقــی همــان آرزوی 
دیرینــه انســان های حق جــو و ادیــان حق محــور 
گــون  گونا کــه تکامــل انســان ها در ابعــاد  بــوده 
مخصوصــا در حــوزه اخــاق، درون مایــه پیام هــا 

و دعوت هــای آنــان بــوده اســت.
متعالـی  زیسـت  شـد،  صحبـت  کـه  همان گونـه 
انسـان ها، نیازمنـد رعایـت قوانیـن و اصـول واقعی 
اسـت؛ بنا بر این شـناخت، مگر می شود جامعه ای 
اخاقـی شـود، امـا آزادی در آن جامعـه بـه قهقـرا 
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دبیر پرسشامیـر تاݡکــݡی

جامعه اخالقـــݡی 
از شعار تا واقعیت

تحمیل یک 
اندیشه بر عموم 
مردم و سیطره 

آن بر تمام 
اندیشه های 

دیگر، از جمله 
خطراتی بوده که 

همواره بشر را 
تهدید می کرده 

است

از گذشته تاکنون، همواره انسان در زندگی جمعی 
خـود، آرزوهـا و آمالـی را در سـر می پرورانـده اسـت 
کـه جامعـه اش، بهتریـن وضعیـت ممکـن زندگـی 
مطلـوب را برایـش رقـم زنـد. او تمـام ایـن آمالـش را 

در آرمان شـهر متصـور می دیـده اسـت.
آرمان شـهر او همان جایی اسـت که بهشت زمینی 
را بازسـازی می کنـد. هـم انسـان ها را بـه زندگـی بـا 
آسـایش و آرامـش رهنمـون می سـازد و هـم مسـیر 
تعالی آن ها را تسـهیل می کند. در واقع آرمان شـهر، 
کـه از رنج هـا و آالم انسـان می کاهـد و  افقـی اسـت 
بـر شـادی و فرحـش می افزایـد. امـا مسـیر حرکـت 
گونـه ای بـوده اسـت  انسـان ها در طـول تاریـخ بـه 
کـه بـه سـادگی نمی تواننـد بـه ایـن آرزوی دیرینـه، 

لبـاس تحقق بخشـند.
بــر اســاس ایــن ســیر تاریخــی و تجربیــات زندگــی 
جمعــی بشــر، ایــن نکتــه آشــکارا خــود را نشــان 
اصولــی  و  قواعــد  از  جامعــه  کــه  اســت  داده 
نشــود،  رعایــت  چنانچــه  کــه  می کنــد  پیــروی 
نابســامانی ها،  جنگ هــا،  از  بســیاری  ســبب 
فروپاشــیدگی ها، شــرارت ها و رنج هــا می شــود. 
بــه  بی توجــه  نمی تــوان  انســانی  جامعــه  در 
کشــف ایــن اصــول، تحلیــل آن و اجــرای صحیح 
ایــن مــوارد، زندگــی مناســبی را بــرای همــه افــراد 

جامعــه، نویــد داد.
امــا اختــاف در ترســیم ایــن قواعــد و قوانیــن، 
ــا  ــا و جنگ ه ــیاری از نزاع ه ــروز بس ــبب ب ــود س خ
می توانــد  اندیشــه  کــدام  اینکــه  اســت.  شــده 
کنــون محــل بــروز  کنــد، تا آرمان شــهر را ایجــاد 

اســت. بــوده  اختاف هــا 

و  مــردم  عمــوم  بــر  اندیشــه  یــک  تحمیــل 
از  دیگــر،  اندیشــه های  تمــام  بــر  آن  ســیطره 
کــه همــواره بشــر را تهدیــد  جملــه خطراتــی بــوده 
می کــرده اســت. اینکــه اندیشــه ای جلــوه ای از 
ــرای  ــی ب ــیر حرکت ــا مس ــد، ام کن ــیم  ــا را ترس آرزوه
دســتیابی بــه آن هــا را مخالــف بــا تمــام قواعــد و 
کنــد، نه تنهــا  اصــول زندگــی اجتماعــی تبییــن 
کــه آن آرزوهــا هــم قطعــا  دروغــی بــزرگ بــوده 
بــوده  انســانی  زیســت  مــرداب  بلکــه  و  ســراب 

اســت.
چیـزی کـه مـا از آن در این شـماره به عنوان جامعه 
کـرد، در واقـع سـلطه  ایدئولوژیـک بیـان خواهیـم 
و  اندیشـه ای یکه تـاز  و  مطلـق حاکمیـت سـخت 
کـه جـای تحملـی  انحصارطلـب در جامعـه اسـت 
و  بـاز نمی گـذارد  اندیشـه ها  و  ایده هـا  بـرای دیگـر 
هیـچ اولویتـی باالتـر از بقـای خـود را در نظـر نـدارد. 
مـردم  بـرای  آنچـه  ایدئولوژیـک،  جامعـه  گرچـه 
شـعار می دهـد، بهشـتی از وفـور نعمت هـا و غلیـان 
انسـانی  حرکـت  و  جوشـش  و  اخاقـی  سـجایای 
اسـت؛ امـا در عمـل چـون بـر خـاف ذات و اصـول 
انسـانی حرکـت می کننـد، خـود بـه بدترین دشـمن 

انسـان و زیسـت انسـانی مبـدل می شـوند.
کــه  امــا جامعــه اخاقــی، همــان جامعــه ای اســت 
عــاوه بــر رعایــت اصــول و قواعــد زیســت بشــری، 
بــا ذات تکامــل جــوی بشــری هــم هم خــوان 
را  انســان ها  اخاقــی  و همــراه هســت. جامعــه 
کــه هســتند و در قامــت واقعیت هــا  همان گونــه 
می شناســد و نیازهــای آنــان را مبتنــی بــر عقــل، 
ــم و شــناخت دقیــق انســان پاســخ می دهــد.  عل
جامعــه اخاقــی فرصتــی اســت که حرمت انســان 
را  انســانی  شــرافت  و  مــی دارد  پــاس  را  بــودن 
شــکوفا می ســازد. در چنیــن جامعــه ای نه تنهــا 
علیــه جهــان هســتی و عصیــان علیــه مواهــب 
کــه بســترهای  آن، تحریمــی صــورت نمی گیــرد 
ــز  ــرای بهره منــدی عزت مــدار از آن هــا را نی الزم ب

رفتـه باشـد، عدالـت و مخصوصا عدالت اجتماعی 
و  حضـور  از  جامعـه  افـراد  باشـد،  بربسـته  رخـت 
مشـارکت و ایفـای نقش خود سـر باز زننـد یا واهمه 
شـده  اخـاق  منجـاب  سیاسـت  باشـند،  داشـته 
باشـد، حقـوق افـراد پایمـال شـود، محیط زیسـت 
و  بی رنـگ  آرمان هـا  باشـد،  رفتـه  نابـودی  بـه  رو 

سـجایای اخاقـی مذمـوم شـده باشـند؟ 
همــه این هــا و بســیاری از مــوارد مشــابه دیگــر 
جامعــه  مدیریــت  کــه  اســت  آن  نشــان دهنده 
جــای شــعارهای رنگارنــگ و فریبنــده نیســت. 
ایــن  عناصــر  ســایر  هماننــد  جمعــی،  زندگــی 
جهــان هســتی تابــع علت هــا و عوامــل اســت و 

کار علــم پــی بــردن و تحلیــل ایــن عوامــل اســت.
کرده ایــم در ایــن شــماره بــا نگاهــی  آری تــاش 
عبرت گونــه بــه جامعــه ایدئولوژیــک، درس هــا 
ــه  ــف بار آن، جامع ک و تأس ــا ــای دردن و تجربه ه
کنیــم و از راه رســیدن بــه آن،  اخاقــی را تعریــف 
شــد  فرصتــی  ویژه نامــه  ایــن  کنیــم.  صحبــت 
مدل هــای  اخــاق،  چیســتی  بــا  رابطــه  در  کــه 
را معنــا  کــه می تواننــد جامعــه اخاقــی  نوینــی 
کننــد، اعتبــار بخشــند و زمینــه را بــرای ایجــاد آن 
ــای  ــا و تئوری ه ــه بحث ه ــه ارائ ــد، ب کنن فراهــم 
مهمــی در حوزه هــای فلســفی، جامعه شناســی، 
انسان شناســی، دین شناســی، علــوم سیاســی، 

اقتصــاد و... بپردازیــم.

از مفاهیــم  کــه  را  تــدارک می بینــد. جامعــه ای 
دموکراســی،  عدالــت،  آزادی،  چــون  اساســی 
رفــاه،  سرنوشــت،  تعییــن  حــق  حقوق بشــر، 
گریــزان باشــد، نمی توانیــم  امنیــت، آرامــش و... 
جملــه  از  مــوارد  ایــن  تمــام  بدانیــم.  اخاقــی 
آرایه هــای زیســت تکامل جویانــه و تعالی بخــش 
انســانی اســت و طبیعتــا بــرای تحقــق اخــاق 
نمی تــوان  به هیچ عنــوان  جامعــه  در  خیــر  و 
بــر اســتفاده از لــوازم شــر و ظلــم اصــرار ورزیــد. 
ــه دور  ــعاری و ب ــای ش ــعارها و نگاه ه ــروج از ش خ
ــدی و  ــی ج ــواره مانع ــود هم ــه خ ک ــا  از واقعیت ه
ــد  اساســی در توســعه اخاقــی جامعــه اســت،  بای
گیــرد. بشــر  بســیار موردتوجــه و دقت نظــر قــرار 
کــه عرصــه عمــل و درک واقعیت هــا  سال هاســت 
عوام فریبی هــای  و  خیالــی  تصورهــای  بــر  را 
پوشــالی ترجیــح داده اســت. یکــی از نکته هــای 
قابلیــت  اخاقــی،  جامعــه  درخصــوص  مهــم 
اســت.  آن  شــمول  میــزان  بررســی  و  ســنجش 
اینکــه یــک جامعــه در مقایســه با جامعــه دیگر در 
چــه وضعیــت و نســبت اخاقــی قــرار دارد، امــری 
کاوی قــرار داد.  کــه نتــوان آن را مــورد وا نیســت 
کــه مفاهیــم اساســی چــون آزادی،  بــه هــر میــزان 
بیشــتر  جامعــه  در  شــد  ذکــر  کــه  و...  عدالــت 
تحقــق یافتــه باشــد، میــزان فســاد، تبهــکاری 
کمتــر نمــود داشــته باشــد و  و ظلــم در جامعــه 
و فرصــت  امــکان  بتواننــد  افــراد جامعــه  همــه 
کننــد،  مشــاهده  بیشــتر  را  پیشــرفت  و  رشــد 
آن جامعــه اخاقی تــر اســت. بــه همیــن دلیــل 
امــکان ســنجش پذیری جامعــه اخاقــی، امــکان 
ــار وجــود  بررســی ادعاهــای واهــی و تهــی از اعتب
خواهــد داشــت. جامعــه اخاقــی همــان آرزوی 
دیرینــه انســان های حق جــو و ادیــان حق محــور 
گــون  گونا کــه تکامــل انســان ها در ابعــاد  بــوده 
مخصوصــا در حــوزه اخــاق، درون مایــه پیام هــا 

و دعوت هــای آنــان بــوده اســت.
متعالـی  زیسـت  شـد،  صحبـت  کـه  همان گونـه 
انسـان ها، نیازمنـد رعایـت قوانیـن و اصـول واقعی 
اسـت؛ بنا بر این شـناخت، مگر می شود جامعه ای 
اخاقـی شـود، امـا آزادی در آن جامعـه بـه قهقـرا 
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کـــه مـــا بـــه اینجـــا  به خاطـــر همـــکاری اســـت 
ایـــن  رســـیده ایم. در عیـــن حـــال، حـفــــظ 
همـــکاری بزرگ تریـــن چالـــش پیـــش روی 
ـــه  ماســـت. اخالقیـــات پاســـخ مغـــز انســـان ب

ایـــن چالـــش اســـت.
جاشوا گرین، قبائل اخالقی

از مارگارتمیــد، انسان شــناس شــهیر امریکایــی، 
پرســش  بــه  پاســخ  در  کــه  اســت  شــده  نقــل 
ــن  ــود اولی ــیده ب ــه پرس ک ــجویانش  ــی از دانش یک
کجــا بایــد  نشــانه های فرهنگــی شــروع تمــدن را 
جســت؟ گفتــه بــود آنجــا که اســتخوانی شکســته 
شــده و بعــد جــوش خــورده اســت. توضیــح آنکــه 
می خــورد  جــوش  کــه  شکســته ای  اســتخوان 
کســی صبــوری و مراقبــت  کــه  نشــان از آن دارد 
کــرده اســت تــا جراحــت فــرد دیگری ترمیــم یابد و 
کســی از دیگــری در  کــه  کنــد. زمانــی  بهبــود پیــدا 
شــرایط دشــوار دســتگیری می کنــد، نشــانه های 
جــدی شــروع یــک تمــدن می توانــد پدیــدار شــود. 
هــوش  گــوش  بــه  بایــد  را  مارگارتمیــد  ســخن 
نویــد  نه تنهــا  »دیگــری«  از  شــنید. دســتگیری 
از  را  بایــد آن  کــه  را می دهــد  یــک تمــدن  آغــاز 
مقومــات و حتــی شــرایط ضــروری پیدایــش یــک 
اجتمــاع،  تمــدن،  از  دانســت.  اخاقــی  تمــدن 
گرفتــه تــا سیاســت، علــم و...،  فرهنــگ و دیــن 
کــه بــه  زمانــی اخاقــی و تحمل پذیــر می شــوند 
دیگــری بیندیشــند و هویــت دیگــری را در تخیل 
ــی دارد  ــه خصوصیات ــری چ ــن دیگ ــا ای ــد. ام آورن
کــه بــرای اخاقی کــردن یــک جامعــه بایــد بــه 

ــد؟ حســاب آی
که  تکامل انســان هوموســپینس نشــان می دهد 
کوچکــی به مثابــه جزیــره ای  گروه هــای  آنــان در 
می کردنــد.  زیســت  یکدیگــر  کنــار  قبیله هــا  از 
زیســت قبیلــه ای الجــرم ذهــن نارسیســتیک و 
ــه  ک ــد مــی آورد. ســبب آنجاســت  خودمحــور پدی
ذهــن قبیلــه ای بــه خــود و محافظــت از قبیلــه 

ساخته نشده ایم و متناسب با نیازهای آن تکامل 
پیـدا نکرده ایـم. سـرعت تکامـل محیـط پیرامـون 
مـا از سـرعت تکامـل مغـز اخاقـی مـا بیشـتر بـوده و 
ایـن مـا را بـه سـان میوه هایـی خـام در آورده اسـت 
افتاده ایـم.  تکامـل  درخـت  از  موعـد  از  زودتـر  کـه 
تکنولـوژی رفته رفتـه مـا را از خودمـان بیگانه کرد. 
کـه تکنولـوژی بـرای مـا بـه ارمغـان  نیکویی هایـی 
آورده بـود اینـک بـه شـر بـدل شـده اسـت: دشـمن 
طـاووس آمـد پـّر او! آن قـدر بـه سـرعت پیشـرفت 
تکنولوژی پرداختیم که از خودمان غافل شـدیم. 
ما برای زیستن اخاقی راه بلندی در پیش داریم: 

شـاید  آدمـی.  نـو  از  و  ببایـد سـاخت  دیگـر  عالمـی 
گوهـر  بتـوان همچنـان از تکنولـوژی بهـره بـرد تـا 
کنیـم. شـاید بتـوان تکنولـوژی  خـود را اخاقی تـر 
را بـرای همـکاری و تعـاون بیشـتر بـا یکدیگـر بـه 
اسـتخدام گرفـت. راه بهبـود مـا هرچه باشـد نقطه 
عزیمت مشارکت و همکاری با یکدیگر است. یک 
جامعه و جهان اخاقی جامعه و جهانی مشارکتی 
اسـت. بـا تعامـل و همـکاری بـا یکدیگـر می توانیـم 
کـه ام الـمـصــــائب و  از خودمحـوری و خودپرسـتی 

ام الـــرذائل اخاقـی اسـت فاصلـه بگیریـم.

محصـول  مـا  محتمـل  کـه  اسـت  زمان بـر  چنـان 
کـه  آن را نخواهیـم دیـد. درسـت مثـل درختانـی 
می کاریـم و دیگـران در زیـر سـایه آن می نشـینند. 
ما ایـنـک در دنیایی جهانی شده زنـدگـی می کنیم. 
بـه یمـن و مـدد تکنولـوژی آدمیـان بیشـتر بـه هـم 
وصـل شـده اند و راه مشـارکت و همـکاری هموارتـر 
شـده اسـت. امـا مغـز و ذهن عموم آدمیان هنـوز در 
فضای قبیلگی انسان های نخستین سیر می کند 
و رشـد کافی برای زیسـت اخاقی مشـارکت جویانه 
قبیلـه ای  اذهـان  بـا  هنـوز  اسـت.  نکـرده  پیـدا 
و  می کنیـم  نـگاه  امـروز  جهانی شـده  دنیـای  بـه 
همچنـان بـا همیـن نـگاه بـه دنبـال حـل مسـائل 
جایـی  بـه  کـه  اسـت  روشـن  هسـتیم.  جهانـی 
نخواهیم رسید! ما هنوز برای دنیای جهانی شده 
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خــود می اندیشــد. بــرای یــک ذهــن قبیلــه ای، 
دیگــری حضــور نــدارد. همــه جهان در قبیلــه او و 
نجــات آن خاصــه می شــود. ذهــن قبیلــه ای در 
شــرایط پرخطــر خــود را بهتــر هــم نشــان می دهد. 
گــون دچــار تهدیــد  گونا کــه وجــود قبایــل  زمانــی 
شــدید(  آب وهوایــی  تغییــرات  )مثــل  می شــود 
فکــر  بــه  قبیلــه ای  ذهــن  کــه  اســت  طبیعــی 
نجــات خــود بیفتــد. آیــا چنیــن ذهنــی می توانــد 
کــه دائمــا  جامعــه ای اخاقــی پدیــد آورد؟ ذهنــی 
دیــدن  چشــم  و  اســت  گرفتــار  خــود  حصــار  در 
ــی  ــی اخاق ــد اجتماع ــدارد، نمی توان ــری را ن دیگ

ــار آورد. ــه ب ب
توانایــی  دیگــری  بــا  همــکاری  و  مشــارکت 
بــاال  را  اخاقــی  جامعــه  یــک  ایجــاد  بــرای  مــا 
مطالعــه ای  در  کــه  نیســت  بی ســبب  می بــرد. 
فرهنگــی  انسان شناســی  پژوهشــگران  کــه 
کســفورد درخصــوص اصــول اخاقــی  دانشــگاه آ
انجــام  گــون  گونا اجتمــاع  و  فرهنــگ   60
کــه  یافته انــد  دســت  نکتــه  ایــن  بــه  داده انــد 
کمــک بــه  اصــول مشــترک اخاقــی میــان آن هــا 
ــرای  ــا ب ــه دیگــری اســت.1 م ــرام ب دیگــری و احت
و  اجتماعــات  در  بایــد  نه تنهــا  اخاقــی  زیســت 
کنیــم،  گروه هــای خودمــان بــا یکدیگــر مشــارکت 
ــودی  ــاِت غیرخ ــا و اجتماع گروه ه ــا  ــد ب ــه بای بلک
شــناختن  رســمیت  بــه  کنیــم.  همــکاری  نیــز 
فاصلــه  عزیمــت  نقطــه  غیرخــودی  دیگــرِی 
گرفتــن از نارسیســیم نهادینه شــده در ماســت. 
کــه غیرخــودی اســت لزومــا مثــل مــا  دیگــری ای 
ــا  ــد، مثــل م ــار نمی کن ــا رفت نمی اندیشــد، مثــل م
لبــاس نمی پوشــد، شــکل و شــمایلش مثــل مــا 
نیســت و... امــا قابــل احتــرام اســت و بــه انصــاف 
دیگــری  کــرد.  مواجهــه  آن  بــا  بایــد  عدالــت  و 
کــه  ــا مــا زیســت نمی کنــد؛ چــرا  لزومــا هم زمــان ب
کــه مــا آن را نبینیــم  ممکــن اســت در آینــده ای 
بــه زندگــی و اجتمــاع مــا وارد شــود. درســت بــه 
یعنــی مشــارکت  زیســتن  همیــن معنــا اخاقــی 
کــه در حــال حاضــر  و همــکاری بــا دیگــری ای 
او قابــل پیش بینــی  امــا حضــور  غایــب اســت؛ 

اســت. یــک ضرب المثــل یونایــی بــه نیکویــی 
ایــن نکتــه اخاقــی را بیــان می کنــد: یــک جامعــه 
کــه افراد ســالمند  زمانــی خوبــی را تجربــه می کنــد 
درختانــی بکارنــد کــه می داننــد هرگــز در زیر ســایه 

نشســت! نخواهنــد  آن 
دیگـری اندیشـِی اخاقـی، خـود را در سیاسـت هـم 
بدین ترتیـب  اخاقـی  سیاسـت  می دهـد.  نشـان 
کـه در آن دیگـرِی غیرخـودی بـه  سیاسـتی اسـت 
همـکاری  بـه  دعـوت  و  شـده  شـناخته  رسـمیت 
می شـود. یـک دولـت اخاقـی »تمـام« شـهروندان 
خود را به رسـمیت می شناسـد و اجازه مشـارکت به 
همـه آنـان می دهـد. امـا مضـاف بـر آن در سیاسـت 
دیگـر  کشـورهای  شـهروندان  اینکـه  بـا  اخاقـی 
قانونـا ذیـل حاکمیـت یـک نظـام مشـترک لحـاظ 
نمی شـوند، همچنـان شـهروندان ایـن جهان انـد 
قبیلـه ای  نـگاه  اخاقـی  دولـت  یـک  محتـرم.  و 
نـدارد و بـا سـایر دولت هـای ایـن جهـان همـکاری 
و مشـارکت می کنـد تـا بـوی بهبـود ز اوضـاع جهـان 
آورد  بـه درد  کـه: چـو عضـوی  شـنیده شـود! چـرا 

روزگار/ دگـر عضوهـا را نمانـد قـرار.
دیـن اخاقـی هـم از ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـت. 
رسـمیت  بـه  را  غیرخـودی  دیگـرِی  متدینـان، 
می شناسـند و محتـرم می شـمارند. تاش می کنند 
تـا بـا سـایر ادیـان مشـارکت و همـکاری کننـد. یـک 
دیـن اخاقـی نـگاه قبیله ای نـدارد و فقط به قبیله 
همـه  بهبـود  در  نجـات  راه  نمی کنـد.  فکـر  خـود 
قبایـل بـا هـم اسـت. حکومـت دینـی درسـت بـه 
همیـن معنـا اخاقا نارواسـت؛ چـون فقط به قبیله 
خـود می اندیشـد و در پـی همـکاری و مشـارکت بـا 

دیگـران نیسـت.
پرواضـح اسـت کـه بـه رسـمیت شـناختن و احتـرام 
نیسـت.  دیگـری  اخاقـی  نقـد  نافـی  دیگـری  بـه 
بـا آن  می تـوان دیگـری را محتـرم شـمرد و حتـی 
وارد  او  بـا  معقـول  شـکل  بـه  امـا  کـرد؛  مشـارکت 
دیالوگ شـد و او را نقد کرد. از قضا شـنیدن صدای 
دیگـری و نقـد او یـک رفتـار مشـارکت جویانه تلقـی 
کـه می توانـد بـه اخاقی تـر شـدن جامعـه  می شـود 
کمـک کنـد. دیگـری البتـه می توانـد جهنـم هم به 
کنـد.  کنـد و جامعـه پیرامـون را دچـار تشـویش  پـا 
اسـت.  اندیشـه  نقـد  بـرای  آزادی  رواج  آن  عـاج 
کـه اصـاح یـک اندیشـه  امـا بایـد به خاطـر داشـت 

ذهنی که دائما در 
حصار خود گرفتار 

است و چشم 
دیدن دیگری را 
ندارد، نمی تواند 

اجتماعی اخالقی 
به بار آورد
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کـــه مـــا بـــه اینجـــا  به خاطـــر همـــکاری اســـت 
ایـــن  رســـیده ایم. در عیـــن حـــال، حـفــــظ 
همـــکاری بزرگ تریـــن چالـــش پیـــش روی 
ـــه  ماســـت. اخالقیـــات پاســـخ مغـــز انســـان ب

ایـــن چالـــش اســـت.
جاشوا گرین، قبائل اخالقی

از مارگارتمیــد، انسان شــناس شــهیر امریکایــی، 
پرســش  بــه  پاســخ  در  کــه  اســت  شــده  نقــل 
ــن  ــود اولی ــیده ب ــه پرس ک ــجویانش  ــی از دانش یک
کجــا بایــد  نشــانه های فرهنگــی شــروع تمــدن را 
جســت؟ گفتــه بــود آنجــا که اســتخوانی شکســته 
شــده و بعــد جــوش خــورده اســت. توضیــح آنکــه 
می خــورد  جــوش  کــه  شکســته ای  اســتخوان 
کســی صبــوری و مراقبــت  کــه  نشــان از آن دارد 
کــرده اســت تــا جراحــت فــرد دیگری ترمیــم یابد و 
کســی از دیگــری در  کــه  کنــد. زمانــی  بهبــود پیــدا 
شــرایط دشــوار دســتگیری می کنــد، نشــانه های 
جــدی شــروع یــک تمــدن می توانــد پدیــدار شــود. 
هــوش  گــوش  بــه  بایــد  را  مارگارتمیــد  ســخن 
نویــد  نه تنهــا  »دیگــری«  از  شــنید. دســتگیری 
از  را  بایــد آن  کــه  را می دهــد  یــک تمــدن  آغــاز 
مقومــات و حتــی شــرایط ضــروری پیدایــش یــک 
اجتمــاع،  تمــدن،  از  دانســت.  اخاقــی  تمــدن 
گرفتــه تــا سیاســت، علــم و...،  فرهنــگ و دیــن 
کــه بــه  زمانــی اخاقــی و تحمل پذیــر می شــوند 
دیگــری بیندیشــند و هویــت دیگــری را در تخیل 
ــی دارد  ــه خصوصیات ــری چ ــن دیگ ــا ای ــد. ام آورن
کــه بــرای اخاقی کــردن یــک جامعــه بایــد بــه 

ــد؟ حســاب آی
که  تکامل انســان هوموســپینس نشــان می دهد 
کوچکــی به مثابــه جزیــره ای  گروه هــای  آنــان در 
می کردنــد.  زیســت  یکدیگــر  کنــار  قبیله هــا  از 
زیســت قبیلــه ای الجــرم ذهــن نارسیســتیک و 
ــه  ک ــد مــی آورد. ســبب آنجاســت  خودمحــور پدی
ذهــن قبیلــه ای بــه خــود و محافظــت از قبیلــه 

ساخته نشده ایم و متناسب با نیازهای آن تکامل 
پیـدا نکرده ایـم. سـرعت تکامـل محیـط پیرامـون 
مـا از سـرعت تکامـل مغـز اخاقـی مـا بیشـتر بـوده و 
ایـن مـا را بـه سـان میوه هایـی خـام در آورده اسـت 
افتاده ایـم.  تکامـل  درخـت  از  موعـد  از  زودتـر  کـه 
تکنولـوژی رفته رفتـه مـا را از خودمـان بیگانه کرد. 
کـه تکنولـوژی بـرای مـا بـه ارمغـان  نیکویی هایـی 
آورده بـود اینـک بـه شـر بـدل شـده اسـت: دشـمن 
طـاووس آمـد پـّر او! آن قـدر بـه سـرعت پیشـرفت 
تکنولوژی پرداختیم که از خودمان غافل شـدیم. 
ما برای زیستن اخاقی راه بلندی در پیش داریم: 

شـاید  آدمـی.  نـو  از  و  ببایـد سـاخت  دیگـر  عالمـی 
گوهـر  بتـوان همچنـان از تکنولـوژی بهـره بـرد تـا 
کنیـم. شـاید بتـوان تکنولـوژی  خـود را اخاقی تـر 
را بـرای همـکاری و تعـاون بیشـتر بـا یکدیگـر بـه 
اسـتخدام گرفـت. راه بهبـود مـا هرچه باشـد نقطه 
عزیمت مشارکت و همکاری با یکدیگر است. یک 
جامعه و جهان اخاقی جامعه و جهانی مشارکتی 
اسـت. بـا تعامـل و همـکاری بـا یکدیگـر می توانیـم 
کـه ام الـمـصــــائب و  از خودمحـوری و خودپرسـتی 

ام الـــرذائل اخاقـی اسـت فاصلـه بگیریـم.

محصـول  مـا  محتمـل  کـه  اسـت  زمان بـر  چنـان 
کـه  آن را نخواهیـم دیـد. درسـت مثـل درختانـی 
می کاریـم و دیگـران در زیـر سـایه آن می نشـینند. 
ما ایـنـک در دنیایی جهانی شده زنـدگـی می کنیم. 
بـه یمـن و مـدد تکنولـوژی آدمیـان بیشـتر بـه هـم 
وصـل شـده اند و راه مشـارکت و همـکاری هموارتـر 
شـده اسـت. امـا مغـز و ذهن عموم آدمیان هنـوز در 
فضای قبیلگی انسان های نخستین سیر می کند 
و رشـد کافی برای زیسـت اخاقی مشـارکت جویانه 
قبیلـه ای  اذهـان  بـا  هنـوز  اسـت.  نکـرده  پیـدا 
و  می کنیـم  نـگاه  امـروز  جهانی شـده  دنیـای  بـه 
همچنـان بـا همیـن نـگاه بـه دنبـال حـل مسـائل 
جایـی  بـه  کـه  اسـت  روشـن  هسـتیم.  جهانـی 
نخواهیم رسید! ما هنوز برای دنیای جهانی شده 

دݡکترای فلسفه اخالق، مدرس دانشݡگاه آݡکسفوردحسین دباغ

ما زیر سایه درختانـــݡی ݡکه 
مــݡی ݡکاریم نخواهیم نشست!
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خــود می اندیشــد. بــرای یــک ذهــن قبیلــه ای، 
دیگــری حضــور نــدارد. همــه جهان در قبیلــه او و 
نجــات آن خاصــه می شــود. ذهــن قبیلــه ای در 
شــرایط پرخطــر خــود را بهتــر هــم نشــان می دهد. 
گــون دچــار تهدیــد  گونا کــه وجــود قبایــل  زمانــی 
شــدید(  آب وهوایــی  تغییــرات  )مثــل  می شــود 
فکــر  بــه  قبیلــه ای  ذهــن  کــه  اســت  طبیعــی 
نجــات خــود بیفتــد. آیــا چنیــن ذهنــی می توانــد 
کــه دائمــا  جامعــه ای اخاقــی پدیــد آورد؟ ذهنــی 
دیــدن  چشــم  و  اســت  گرفتــار  خــود  حصــار  در 
ــی  ــی اخاق ــد اجتماع ــدارد، نمی توان ــری را ن دیگ

ــار آورد. ــه ب ب
توانایــی  دیگــری  بــا  همــکاری  و  مشــارکت 
بــاال  را  اخاقــی  جامعــه  یــک  ایجــاد  بــرای  مــا 
مطالعــه ای  در  کــه  نیســت  بی ســبب  می بــرد. 
فرهنگــی  انسان شناســی  پژوهشــگران  کــه 
کســفورد درخصــوص اصــول اخاقــی  دانشــگاه آ
انجــام  گــون  گونا اجتمــاع  و  فرهنــگ   60
کــه  یافته انــد  دســت  نکتــه  ایــن  بــه  داده انــد 
کمــک بــه  اصــول مشــترک اخاقــی میــان آن هــا 
ــرای  ــا ب ــه دیگــری اســت.1 م ــرام ب دیگــری و احت
و  اجتماعــات  در  بایــد  نه تنهــا  اخاقــی  زیســت 
کنیــم،  گروه هــای خودمــان بــا یکدیگــر مشــارکت 
ــودی  ــاِت غیرخ ــا و اجتماع گروه ه ــا  ــد ب ــه بای بلک
شــناختن  رســمیت  بــه  کنیــم.  همــکاری  نیــز 
فاصلــه  عزیمــت  نقطــه  غیرخــودی  دیگــرِی 
گرفتــن از نارسیســیم نهادینه شــده در ماســت. 
کــه غیرخــودی اســت لزومــا مثــل مــا  دیگــری ای 
ــا  ــد، مثــل م ــار نمی کن ــا رفت نمی اندیشــد، مثــل م
لبــاس نمی پوشــد، شــکل و شــمایلش مثــل مــا 
نیســت و... امــا قابــل احتــرام اســت و بــه انصــاف 
دیگــری  کــرد.  مواجهــه  آن  بــا  بایــد  عدالــت  و 
کــه  ــا مــا زیســت نمی کنــد؛ چــرا  لزومــا هم زمــان ب
کــه مــا آن را نبینیــم  ممکــن اســت در آینــده ای 
بــه زندگــی و اجتمــاع مــا وارد شــود. درســت بــه 
یعنــی مشــارکت  زیســتن  همیــن معنــا اخاقــی 
کــه در حــال حاضــر  و همــکاری بــا دیگــری ای 
او قابــل پیش بینــی  امــا حضــور  غایــب اســت؛ 

اســت. یــک ضرب المثــل یونایــی بــه نیکویــی 
ایــن نکتــه اخاقــی را بیــان می کنــد: یــک جامعــه 
کــه افراد ســالمند  زمانــی خوبــی را تجربــه می کنــد 
درختانــی بکارنــد کــه می داننــد هرگــز در زیر ســایه 

نشســت! نخواهنــد  آن 
دیگـری اندیشـِی اخاقـی، خـود را در سیاسـت هـم 
بدین ترتیـب  اخاقـی  سیاسـت  می دهـد.  نشـان 
کـه در آن دیگـرِی غیرخـودی بـه  سیاسـتی اسـت 
همـکاری  بـه  دعـوت  و  شـده  شـناخته  رسـمیت 
می شـود. یـک دولـت اخاقـی »تمـام« شـهروندان 
خود را به رسـمیت می شناسـد و اجازه مشـارکت به 
همـه آنـان می دهـد. امـا مضـاف بـر آن در سیاسـت 
دیگـر  کشـورهای  شـهروندان  اینکـه  بـا  اخاقـی 
قانونـا ذیـل حاکمیـت یـک نظـام مشـترک لحـاظ 
نمی شـوند، همچنـان شـهروندان ایـن جهان انـد 
قبیلـه ای  نـگاه  اخاقـی  دولـت  یـک  محتـرم.  و 
نـدارد و بـا سـایر دولت هـای ایـن جهـان همـکاری 
و مشـارکت می کنـد تـا بـوی بهبـود ز اوضـاع جهـان 
آورد  بـه درد  کـه: چـو عضـوی  شـنیده شـود! چـرا 

روزگار/ دگـر عضوهـا را نمانـد قـرار.
دیـن اخاقـی هـم از ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـت. 
رسـمیت  بـه  را  غیرخـودی  دیگـرِی  متدینـان، 
می شناسـند و محتـرم می شـمارند. تاش می کنند 
تـا بـا سـایر ادیـان مشـارکت و همـکاری کننـد. یـک 
دیـن اخاقـی نـگاه قبیله ای نـدارد و فقط به قبیله 
همـه  بهبـود  در  نجـات  راه  نمی کنـد.  فکـر  خـود 
قبایـل بـا هـم اسـت. حکومـت دینـی درسـت بـه 
همیـن معنـا اخاقا نارواسـت؛ چـون فقط به قبیله 
خـود می اندیشـد و در پـی همـکاری و مشـارکت بـا 

دیگـران نیسـت.
پرواضـح اسـت کـه بـه رسـمیت شـناختن و احتـرام 
نیسـت.  دیگـری  اخاقـی  نقـد  نافـی  دیگـری  بـه 
بـا آن  می تـوان دیگـری را محتـرم شـمرد و حتـی 
وارد  او  بـا  معقـول  شـکل  بـه  امـا  کـرد؛  مشـارکت 
دیالوگ شـد و او را نقد کرد. از قضا شـنیدن صدای 
دیگـری و نقـد او یـک رفتـار مشـارکت جویانه تلقـی 
کـه می توانـد بـه اخاقی تـر شـدن جامعـه  می شـود 
کمـک کنـد. دیگـری البتـه می توانـد جهنـم هم به 
کنـد.  کنـد و جامعـه پیرامـون را دچـار تشـویش  پـا 
اسـت.  اندیشـه  نقـد  بـرای  آزادی  رواج  آن  عـاج 
کـه اصـاح یـک اندیشـه  امـا بایـد به خاطـر داشـت 

ذهنی که دائما در 
حصار خود گرفتار 

است و چشم 
دیدن دیگری را 
ندارد، نمی تواند 

اجتماعی اخالقی 
به بار آورد
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اخالق زمینه مند در 
مقابل اخالق انتزاعـــݡی

ݡگفت و ݡگو با حسن محدثــــݡی ݡگیلوایــــــݡی جامعه شناس و استادیار دانشݡگاه

انســان چگونــه می توانــد اخالقــی 
زندگی کند؟

محقـق  یـک  به عنـوان  هـم  اخـاق  مـن  بـرای 
بـه  کـه  فـردی  به عنـوان  هـم  و  جامعه شناسـی 
را  زندگـی اش  از  قابل توجهـی  بخـش  اصطـاح 
گذرانده و تجربه هایی در زندگی شخصی خودش 
دارد، موضوع همیشـه مورد تأملی بود؛ یعنی از دو 
خاسـتگاه این موضوع به ذهن من رسـیده اسـت: 
پرسـش هایی  و  مسـائل  کـه  زندگـی  دل  در  یکـی 
و  می شـد  ایجـاد  مسـائلی  یعنـی  برمی انگیخـت، 
ایـن مسـائل کـه مربـوط بـه زندگـی خـودم بـود، بـه 
پرسشـی برای من تبدیل می شـد و دربارٔه آن تفکر 
کـه ایـن مسـئله بـرای  می کـردم. راه دیگـری هـم 
مـن مطرح می شـد، از بحث های جامعه شـناختی 
مسـائل  روی  کـه  فکـری ای  درگیری هـای  بـود. 
بسـترهای  در  انسـان  اینکـه  و  داشـتم  اجتماعـی 
مختلف اجتماعی و به خصوص با آن پدیده های 
چگونـه  هسـتند،  انسـانی  غیـر  کـه  اجتماعـی ای 
اخاقـی زندگـی کنـد و چطـور می تواند براسـاس آن 
چیـزی کـه اخـاق و معلمـان اخـاق ارائـه می کننـد 
)بـر اسـاس آن اصـول(، زندگـی کنـد؟ ایـن موضـوع 
همیشه برای من جای پرسش و تأمل داشت. در 
واقـع بـه چیـزی رسـیدم کـه احسـاس می کنـم باید 
دربـاره آن صحبـت کنـم. احسـاس مـن ایـن اسـت 
کـه  کـه معلمـان اخـاق مـا در ایـن بسـتر اجتماعـی 
کرده ایـم و قبـل  در پنـج دهـٔه اخیـر در آن زندگـی 
از آن هـم ظاهـرا همیشـه همین گونـه بـوده اسـت، 
نوعـا اصولـی را مطرح می کردند و همچنان مطرح 
کـه بـه نظـر می آیـد در جهـان واقعـی آن  می کننـد 

اصـول نه تنهـا قابـل اجـرا نیسـت، بلکـه بسـیاری 
اوقـات بـه نظـر می رسـد ضدانسـانی اسـت و از خود 
کـه  بیگانه کننـده اسـت؛ یعنـی آن اصـول اخاقـی 
تمجیـد  همیشـه  مـا  آرمانـی  فرهنـگ  در  واقـع  در 
در  می شـود،  داده  اهمیـت  آن هـا  بـه  و  می شـوند 
جهان زیسـت ما اساسـا قابل اجرا نیسـت و نه تنها 
قابـل اجـرا نیسـت، بلکـه ضدانسـانی اسـت. عاوه 
اصـول  آن  اسـاس  بـر  می کوشـد  کنشـگر  ایـن،  بـر 
اخاقـی، خـود را تقویـت کنـد و عمـل و زندگی خود 
را پیـش بـرد؛ امـا در عمـل شکسـت می خـورد و این 
شکسـت باعـث می شـود کـه او نمرٔه منفـی به خود 
بدهد و خودش را به پرسش بکشاند و در حقیقت 
یـک مکانیسـم روانـی در سـرزنش کردن خـودش، 
بـرای او شـکل بگیـرد. ایـن همان چیزی اسـت که 
مـن اسـم آن را اخـاق انتزاعـی می گـذارم. اخـاق 
انتزاعی در واقع یک سری اصول را از ما می خواهد 
کـه مـا ایـن اصـول را اجـرا کنیـم؛ ولـی در مقام عمل 
گوناگـون، ایـن اصـول قابلیـت اجـرا  بنـا بـر دالیـل 
بـه  توجهـی  اخـاق  معلمـان  متأسـفانه  و  نـدارد 
کـه ایـن اصـول در دنیـای واقعـی و در  ایـن ندارنـد 
قابلیـت  اساسـا  مختلـف  اجتماعـی  زمینـٔه  درون 
اجـرا ندارنـد. ایـن اخـاق انتزاعـی ربطـی بـه جهان 
نظـر می رسـد  بـه  اتفاقـا  و  نـدارد  انسـان ها  واقعـی 
انسـان ها  کـه  فرهنگـی  یعنـی  آرمانـی،  فرهنـگ 
و  دارنـد  قبـول  را  آن  سـخن  و  گفت وگـو  مقـام  در 
کیـد می کننـد، مرتبـط بـا همیـن اخـاق  روی آن تأ
کـه نقـد مـن  انتزاعـی اسـت. توجـه داشـته باشـید 
کیـد می کنـم کـه  متوجـه چـه چیـزی اسـت. مـن تأ
نقـد مـن متوجـه آن اخاقـی اسـت کـه در تربیت ما 

آدم های این جامعه به کار گرفته شده و ارائه شده 
و نـه لزومـا اخاقـی کـه در کتاب ها و نظریه هـا ارائه 
شـده اسـت. هـر چنـد کـه من فکـر می کنم اشـکالی 
کـه در ارائـه و اجـرا این گونـه از آب  در آن جـا هسـت 

درآمـده اسـت.
معلم اخاق انتزاعی به ما می گوید باید یک سـری 
از اصـول را رعایـت کنیـم. مثـا می گویـد کـه ما باید 
راسـت گو باشـیم و راسـت گویی یکـی از مهم تریـن 
کـه در درون  اصـول اخاقـی اسـت. ولـی انسـانی 
بافـت اجتماعـی قـرار دارد، در موقعیت هایـی قـرار 
کـه راسـت گویی در آنجـا امـکان تحقـق  می گیـرد 
نـدارد. تصـور کنیـد که در محیط کار، یک کنشـگر 
با یک کارفرمایی مواجه اسـت که بسـیار سـلطه گر 
اسـت و منتظـر اسـت بهانـه ای بگیـرد تـا از حقـوق 
زیـر دسـت خـود بکاهـد و بـه نحـوی او را سـرکوب و 
به او ظلم کند. ما چطور می توانیم از کسی که زیر 
دسـت ایـن فـرد کار می کنـد، انتظـار داشـته باشـیم 
کـه راسـت بگویـد و آیـا اصـا راسـت گویی در مقابـل 
تـا  اسـت  بهانـه  کـه مترصـد  انسـان سـلطه جویی 

سـتمگری کنـد، رفتـاری اخاقـی اسـت؟
فرهنـگ  در  اساسـا  و  انتزاعـی  اخـاق  ایـن  در 
خویـش،  بـه  توجـه  و  خویـش  از  پاسـداری  مـا، 
مـن  کـه  موضوعـی  می شـود؛  تلقـی  خودخواهـی 
از  خودخواهـی  و  خودبانـی  تمایـز  تحت عنـوان 
اخاقـی  و  فرهنـگ  بـا  مـا  کـرده ام.  صحبـت  آن 
تربیـت شـده ایم کـه اساسـا خودبانـی جایی نـدارد؛ 
کـه حفاظـت از  کـه بـه مـا نمی گویـد  یعنـی اخاقـی 
خویشـتن، دقیقـا چـه تعریفـی دارد؟ چـه مرزهایـی 
دارد؟ کجا حفاظت از خویشتن و کجا خودخواهی 
اسـت؟ و اصـا خودبانـی مـورد بحـث قـرار نگرفتـه 
و  خودخواهـی  خویـش،  بـه  توجهـی  نـوع  هـر  و 
ضداخاقـی تلقـی می شـود. در واقـع، در بسـیاری 
از مـوارد، مـن بـرای حفاظـت از خویـش الزم اسـت 
کـه دروغ بگویـم. بـرای حفاظت از خویـش در برابر 
یـک شـخص متجـاوز و سـلطه جو، ناگزیـر هسـتم 
کـه دروغ بگویـم و ایـن در درون بافـت اجتماعـی 
رخ می دهـد. امـا اخـاق انتزاعـی چنین مسـئله ای 
را به رسمیت نمی شناسد. در نظر من فرد در درون 
انتزاعـی  کنـد و اخـاق  رفتـار  بایـد اخاقـی  زمینـه 
اصـا بـه ایـن امـر مهـم توجهـی نمی کنـد و بـدان 
بی اعتناسـت و من دسـت کم ندیدم،)نه در اخاق 
که ارائه می شود و نه در اخاق غیردینی که  دینی 
برخی از افراد نظیر استاد ملکیان مطرح می کنند( 
کـه بـه اخـاق در درون زمینـٔه اجتماعـی توجهـی 
گـر اصولـی اخاقـی قـرار اسـت مطرح شـود،  شـود و ا
بایـد بـا توجـه به زمینه مطرح شـود. مثـال دیگری 
ملکیـان  اسـتاد  سـخنان  از  گوشـه ای  و  می زنـم 
اسـتاد  چـون  می کنـم؛  مطـرح  مثـال  به عنـوان  را 
ملکیـان شـخصیت برجسـته ای هسـتند و بسـیار 
قابـل احترام انـد، مـن از ایشـان مثـال می زنـم. ولی 
وقتـی ایشـان را مثـال می زنم، فقط به عنـوان یک 
نمونـه می گویـم. به عنـوان یـک نمونٔه برجسـته از 
ایشـان مثـال می زنـم تـا بـا ایـن مثـال آن را نسـبت 
بـه بقیـه هـم تعمیـم بدهیـم و ببینیم کـه معلمان 
از  عبارتـی  مـن  می گوینـد.  سـخن  چطـور  اخـاق 
ایشـان را بـرای شـما بیـان می کنـم و بعـد راجـع بـه 

آن صحبـت می کنـم:
ایـن  وظیفـه اش  اخاقـی  انسـان  می گویـم  »مـن 

از  بایـد  گـر محضـرش ظلمـی شـد،  ا در  کـه  اسـت 
مظلـوم دفـاع کنـد، ایـن انسـان اخاقـی اسـت پس 
مـن در فکـر اصـاح خویشـتنم«. و بعـد یکـی یکـی 
چـون  مـن  »و  می کنـد:  مطـرح  را  اخاقـی  اصـول 
کـه در درجـٔه  در فکـر اصـاح خویشـتنم می دانـم 
اول صـادق باشـد، مـن صـادق در اصـاح خـودم 
هسـتم، در درجـٔه دوم متواضـع باشـم، در درجـٔه 
سـوم، اهل عدل و انصاف باشـم، در درجٔه چهارم 
اهـل شـفقت باشـم، در درجـٔه پنجـم اهـل عشـق 
باشـم، در درجـٔه ششـم اهـل ادای امانـت باشـم، 
خیانـت در امانـت نکنم و در درجٔه هفتم وفای به 
عهـد بکنـم و پیمان شـکنی نکنـم و فقـط هـم فکر 
خـودم نباشـم. می خواهـم خـودم را بـه ایـن هفـت 
گر من  صفـت کـه لـب اخاق اسـت، آراسـته کنـم. ا
نخواهـم بـا صداقت، با تواضع، با عدل و انصاف، 
بـا شـفقت، بـا عشـق، بـا ادای امانـت، بـا وفـای بـه 
گـر مـن بـا ایـن هفـت ویژگـی  کنـم، ا عهـد زندگـی 

کنـم...« زندگـی 
مـن درخصـوص پیاده کـردن یک اصـل اخاقی به 
نـام صداقـت و حتـی کوچک تـر از آن، راسـت گویی 
دارد  اساسـی  مشـکل  جاهایـی  اساسـا  کـه  گفتـم 
و ضـد انسـانی اسـت و در ایـن رابطـه یـک مثـال 
هفـت  ایـن  پیاده کـردن  روی  حـال  زدم.  روشـن 
اصـول اخاقـی بـا همدیگـر بحث می کنیـم. فرض 
کنیـم یـک نفـر بخواهـد این هـا را بـا هـم در زندگـی 
و رفتـار خـودش پیـاده کنـد. مشـکلی کـه در اخاق 
کـه در درون زمینـٔه  انتزاعـی وجـود دارد ایـن اسـت 
اجتماعـی بسـیاری اوقـات اجـرای هم زمـان ایـن 
اصول اخاقی اساسا ممکن نیست؛ یعنی اعتنای 
بـه یکـی از ایـن اصـول اخاقـی مانـع از اجـرای یـک 
اصـل اخاقـی دیگـر می شـود و در تقابـل با همدیگر 

قـرار می گیرنـد. یـک مثـال سـاده بزنـم:
کنید شما در یک اداره ای مثل کمیتٔه امداد  تصور 
مسـئولیت داریـد و قـرار اسـت کـه بـه بی خانمان ها 
خانـه بدهیـد و شـما را پشـت یـک باجه نشـانده اند 
کار را انجـام دهیـد.  کـه ایـن  و وظیفـٔه شماسـت 
بی خانمـان  افـراد  ایـن  کـه  گفته انـد  شـما  بـه  امـا 
بایـد یک سـری سـند از خودشـان بـه شـما نشـان 
تـا مـا بتوانیـم خانـه را بـه آن هـا بدهیـم.  دهنـد، 
تصـور کنیـم کـه 10 نفـر در صف هسـتند، 9 نفر اول 
سـند را می آورنـد و شـما آن هـا را شناسـایی و امضـا 
می کنید که خانه به این 9نفر تعلق بگیرد. اما نفر 
دهم می آید و اتفاقا شـما نفر دهم را می شناسـید و 
می دانیـد کـه بی خانمـان اسـت، از قضا وضعیتش 
کمـک  از 9 نفـر دیگـر بدتـر هـم هسـت و نیـاز بـه 
بیشـتری دارد. اما او مسـتندات الزم را به هر دلیلی 
ندارد و تا شش ماه آینده هم نمی تواند تهیه کند. 
گـر شـما بخواهیـد اهـل شـفقت باشـید، بایـد  حـاال ا
برگـٔه ایشـان را امضـا کنیـد تـا این فرد خانـه بگیرد؛ 
کـه او نیازمنـد اسـت.  چـون از هـر جهـت می دانیـد 
گـر می خواهید اهـل امانت داری باشـید، نباید  امـا ا
بـه ایشـان خانـه بدهیـد؛ زیـرا سـازمان و ادارٔه شـما 
کـه حتمـا بایـد آن مسـتندات  گفتـه اسـت  بـه شـما 
فراهـم باشـد. در این جـا دو اصـل اخاقـی در تقابل 
ایـن  بـه  بـا همدیگـر اسـت و معلـم اخاقـی هرگـز 
موضـوع توجهـی ندارد که خـود این اصول اخاقی 

می تواننـد در تقابـل بـا همدیگر قـرار بگیرند. مثالی 
دیگر که دانشجوی من سر کاس گفت. این فرد 
کار می کـرد و  نیـرو  از شـرکت های وزارت  در یکـی 
کنتور آب خانه ها را در قشم بررسی می کرد و اما در 
بخـش فقیرنشـین شـهر قشـم اصا بـرای اسـتفاده 
از آب، هیـچ مجـوزی نگرفته انـد؛ چـون بایـد چنـد 
میلیـون هزینـه می کردنـد تا بتوانند کنتـور بگیرند. 
سـازمان  طـرف  از  مـن  می گفـت  فـرد  ایـن  حـاال 
می رفتم به این مردم سـر می زدم و با یک مشـکل 
اساسـی مواجـه بـودم. ایـن افراد فقیر بودنـد و پول 
کنتـور بگیرنـد. از طـرف دیگـر، ایـن  کـه  نداشـتند 
افـراد غیـر قانونـی از آب اسـتفاده می کردنـد. ایـن 
کـه حـاال بایـد  فـرد می گفـت مشـکل مـن ایـن بـود 
کاری انجـام دهـم؟ سـازمان بـه مـن می گویـد  چـه 
کـه بایـد کار غیـر قانونـی ایـن افـراد را گـزارش کنـی؛ 
ولـی خـودم به لحـاظ انسـانی و اخاقـی می بینـم 
گـر من گـزارش کنم،  کـه ایـن افـراد فقیـر هسـتند و ا
مسـئولش آب ایـن افـراد را قطـع می کنـد و آن هـا را 
چـه  بایـد  مـن  حـاال  می گفـت  او  می کنـد.  جریمـه 
گر اهل شـفقت باشـد،  کاری انجـام دهـم؟ ایشـان ا
گـر درسـت کار باشـد و بـه  گـزارش بکنـد؛ امـا ا نبایـد 
سـازمانش وفـادار باشـد، بایـد گزارش دهـد. این جا 
دو اصل اخاقی در تقابل با همدیگر است و اساسا 
گفتـن نـدارد.  اخـاق انتزاعـی هیـچ حرفـی بـرای 
مـن  کـه  اینجاسـت  در  ندیـده ام.  مـن  دسـت کم 
کـه االن موجـود اسـت  انتزاعـی  معتقـدم، اخـاق 
و بزرگانـی چـون اسـتاد ملکیـان مطـرح می کننـد، 
در تفکـر دینـی مـا هـم موجـود اسـت و بسـیاری از 
معلمـان اخاقـی مـا مطـرح می کننـد، یـک مشـکل 
کـه توجهـی بـه ایـن  اساسـی دارد و آن ایـن اسـت 

امـور زمینـه ای مربـوط بـه زندگـی انسـان ندارنـد.

ــا  ــا، آی ــن صحبت ه ــه ای ــه ب ــا توج ب
اخــالق خــود می توانــد غیراخالقی 

باشد؟
مـن بـا توجـه بـه این امـور و زندگی شـخصی خودم 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه اساسـا اخـاق می تواند 
غیـر اخاقـی باشـد. اخـاق می توانـد به شـدت غیـر 
انسـانی شـود و در نتیجـه، مـا بـه غیـر از ایـن اخاق 
انتزاعـی نیازمنـد یـک اخـاق زمینه منـد هسـتیم؛ 
کـه بـه مـا بگویـد در درون زمینـه و  یعنـی اخاقـی 
کـدام زمینـه بایـد راسـت بگویـی یـا دروغ بگویـی، 
بایـد  کجـا  بدهـی،  به خـرج  صداقـت  بایـد  کجـا 
امانت داری کنی و در درون این زمینه های بغرنج 
مـا تحمیـل می شـود،  بـه  کـه  و مسـائل مختلـف 
خـود  از  بایـد  کجـا  و  بکنیـم  خودبانـی  بایـد  کجـا 
بگذریـم و ایثـار بکنیم و الی آخر. این چیزی اسـت 
ایـران ندیـده ام. شـاید در دنیـا  کـه بنـده هنـوز در 
کسـانی در این بـاره سـخن گفتـه باشـند. البتـه این 
اخـاق زمینـه ای بـا اخـاق کاربـردی هـم متفـاوت 
اسـت؛ چـون اخـاق کاربـردی اخاق انتزاعـی را به 
کنیـم. امـا  کاربـردی  کـه مـا بایـد آن را  همـراه دارد 
آنچـه مـن می گویـم، نفـی اخـاق انتزاعـی اسـت و 
کـه مـن اسـمش را  جایگزین کـردن نوعـی اخـاق 
گـر قابـل دفـاع باشـد  اخـاق زمینه منـد می گـذارم و ا
ایجـاد  اخاقـی  دیدگاه هـای  در  تحولـی  می توانـد 

کنـد. ایـن امهـات بحـث مـن اسـت.

کنــکاش و نقــد در مفهــوم اخــالق اســت.  کــرد،  کــه بایــد ذیــل جامعــه اخالقــی بررســی  یکــی از موضوع هــای مهمــی 
اصــوال هنگامــی کــه از اخــالق صحبــت می کنیــم، چــه تعریــف مشــخص و دقیقــی از آن داریــم؟ مخصوصــا آن هنگام 
کــه آن را در مواجهــه بــا موجــود پیچیــده ای چــون انســان در نظــر می گیریــم و قــرار اســت در وضعیــت پیچیده تــری، 
گفت وگــوی ارزشــمندی  کنیــم. از ایــن جهــت بــا دکتــر حســن محدثــی بــه  کــه در جامعــه اســت، تحلیــل  آن زمانــی 

کاوی قــرار دهیــم. پرداخته ایــم تــا از منظــر ایشــان مفهــوم اخــالق را مــورد وا

معلم اخالق 
انتزاعی به 
ما می گوید 

باید یک سری 
از اصول را 

رعایت کنیم. 
مثال می گوید 

که ما باید 
راست گو باشیم 

و راست گویی 
یکی از مهم ترین 

اصول اخالقی 
است
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اخالق زمینه مند در 
مقابل اخالق انتزاعـــݡی

ݡگفت و ݡگو با حسن محدثــــݡی ݡگیلوایــــــݡی جامعه شناس و استادیار دانشݡگاه

انســان چگونــه می توانــد اخالقــی 
زندگی کند؟

محقـق  یـک  به عنـوان  هـم  اخـاق  مـن  بـرای 
بـه  کـه  فـردی  به عنـوان  هـم  و  جامعه شناسـی 
را  زندگـی اش  از  قابل توجهـی  بخـش  اصطـاح 
گذرانده و تجربه هایی در زندگی شخصی خودش 
دارد، موضوع همیشـه مورد تأملی بود؛ یعنی از دو 
خاسـتگاه این موضوع به ذهن من رسـیده اسـت: 
پرسـش هایی  و  مسـائل  کـه  زندگـی  دل  در  یکـی 
و  می شـد  ایجـاد  مسـائلی  یعنـی  برمی انگیخـت، 
ایـن مسـائل کـه مربـوط بـه زندگـی خـودم بـود، بـه 
پرسشـی برای من تبدیل می شـد و دربارٔه آن تفکر 
کـه ایـن مسـئله بـرای  می کـردم. راه دیگـری هـم 
مـن مطرح می شـد، از بحث های جامعه شـناختی 
مسـائل  روی  کـه  فکـری ای  درگیری هـای  بـود. 
بسـترهای  در  انسـان  اینکـه  و  داشـتم  اجتماعـی 
مختلف اجتماعی و به خصوص با آن پدیده های 
چگونـه  هسـتند،  انسـانی  غیـر  کـه  اجتماعـی ای 
اخاقـی زندگـی کنـد و چطـور می تواند براسـاس آن 
چیـزی کـه اخـاق و معلمـان اخـاق ارائـه می کننـد 
)بـر اسـاس آن اصـول(، زندگـی کنـد؟ ایـن موضـوع 
همیشه برای من جای پرسش و تأمل داشت. در 
واقـع بـه چیـزی رسـیدم کـه احسـاس می کنـم باید 
دربـاره آن صحبـت کنـم. احسـاس مـن ایـن اسـت 
کـه  کـه معلمـان اخـاق مـا در ایـن بسـتر اجتماعـی 
کرده ایـم و قبـل  در پنـج دهـٔه اخیـر در آن زندگـی 
از آن هـم ظاهـرا همیشـه همین گونـه بـوده اسـت، 
نوعـا اصولـی را مطرح می کردند و همچنان مطرح 
کـه بـه نظـر می آیـد در جهـان واقعـی آن  می کننـد 

اصـول نه تنهـا قابـل اجـرا نیسـت، بلکـه بسـیاری 
اوقـات بـه نظـر می رسـد ضدانسـانی اسـت و از خود 
کـه  بیگانه کننـده اسـت؛ یعنـی آن اصـول اخاقـی 
تمجیـد  همیشـه  مـا  آرمانـی  فرهنـگ  در  واقـع  در 
در  می شـود،  داده  اهمیـت  آن هـا  بـه  و  می شـوند 
جهان زیسـت ما اساسـا قابل اجرا نیسـت و نه تنها 
قابـل اجـرا نیسـت، بلکـه ضدانسـانی اسـت. عاوه 
اصـول  آن  اسـاس  بـر  می کوشـد  کنشـگر  ایـن،  بـر 
اخاقـی، خـود را تقویـت کنـد و عمـل و زندگی خود 
را پیـش بـرد؛ امـا در عمـل شکسـت می خـورد و این 
شکسـت باعـث می شـود کـه او نمرٔه منفـی به خود 
بدهد و خودش را به پرسش بکشاند و در حقیقت 
یـک مکانیسـم روانـی در سـرزنش کردن خـودش، 
بـرای او شـکل بگیـرد. ایـن همان چیزی اسـت که 
مـن اسـم آن را اخـاق انتزاعـی می گـذارم. اخـاق 
انتزاعی در واقع یک سری اصول را از ما می خواهد 
کـه مـا ایـن اصـول را اجـرا کنیـم؛ ولـی در مقام عمل 
گوناگـون، ایـن اصـول قابلیـت اجـرا  بنـا بـر دالیـل 
بـه  توجهـی  اخـاق  معلمـان  متأسـفانه  و  نـدارد 
کـه ایـن اصـول در دنیـای واقعـی و در  ایـن ندارنـد 
قابلیـت  اساسـا  مختلـف  اجتماعـی  زمینـٔه  درون 
اجـرا ندارنـد. ایـن اخـاق انتزاعـی ربطـی بـه جهان 
نظـر می رسـد  بـه  اتفاقـا  و  نـدارد  انسـان ها  واقعـی 
انسـان ها  کـه  فرهنگـی  یعنـی  آرمانـی،  فرهنـگ 
و  دارنـد  قبـول  را  آن  سـخن  و  گفت وگـو  مقـام  در 
کیـد می کننـد، مرتبـط بـا همیـن اخـاق  روی آن تأ
کـه نقـد مـن  انتزاعـی اسـت. توجـه داشـته باشـید 
کیـد می کنـم کـه  متوجـه چـه چیـزی اسـت. مـن تأ
نقـد مـن متوجـه آن اخاقـی اسـت کـه در تربیت ما 

آدم های این جامعه به کار گرفته شده و ارائه شده 
و نـه لزومـا اخاقـی کـه در کتاب ها و نظریه هـا ارائه 
شـده اسـت. هـر چنـد کـه من فکـر می کنم اشـکالی 
کـه در ارائـه و اجـرا این گونـه از آب  در آن جـا هسـت 

درآمـده اسـت.
معلم اخاق انتزاعی به ما می گوید باید یک سـری 
از اصـول را رعایـت کنیـم. مثـا می گویـد کـه ما باید 
راسـت گو باشـیم و راسـت گویی یکـی از مهم تریـن 
کـه در درون  اصـول اخاقـی اسـت. ولـی انسـانی 
بافـت اجتماعـی قـرار دارد، در موقعیت هایـی قـرار 
کـه راسـت گویی در آنجـا امـکان تحقـق  می گیـرد 
نـدارد. تصـور کنیـد که در محیط کار، یک کنشـگر 
با یک کارفرمایی مواجه اسـت که بسـیار سـلطه گر 
اسـت و منتظـر اسـت بهانـه ای بگیـرد تـا از حقـوق 
زیـر دسـت خـود بکاهـد و بـه نحـوی او را سـرکوب و 
به او ظلم کند. ما چطور می توانیم از کسی که زیر 
دسـت ایـن فـرد کار می کنـد، انتظـار داشـته باشـیم 
کـه راسـت بگویـد و آیـا اصـا راسـت گویی در مقابـل 
تـا  اسـت  بهانـه  کـه مترصـد  انسـان سـلطه جویی 

سـتمگری کنـد، رفتـاری اخاقـی اسـت؟
فرهنـگ  در  اساسـا  و  انتزاعـی  اخـاق  ایـن  در 
خویـش،  بـه  توجـه  و  خویـش  از  پاسـداری  مـا، 
مـن  کـه  موضوعـی  می شـود؛  تلقـی  خودخواهـی 
از  خودخواهـی  و  خودبانـی  تمایـز  تحت عنـوان 
اخاقـی  و  فرهنـگ  بـا  مـا  کـرده ام.  صحبـت  آن 
تربیـت شـده ایم کـه اساسـا خودبانـی جایی نـدارد؛ 
کـه حفاظـت از  کـه بـه مـا نمی گویـد  یعنـی اخاقـی 
خویشـتن، دقیقـا چـه تعریفـی دارد؟ چـه مرزهایـی 
دارد؟ کجا حفاظت از خویشتن و کجا خودخواهی 
اسـت؟ و اصـا خودبانـی مـورد بحـث قـرار نگرفتـه 
و  خودخواهـی  خویـش،  بـه  توجهـی  نـوع  هـر  و 
ضداخاقـی تلقـی می شـود. در واقـع، در بسـیاری 
از مـوارد، مـن بـرای حفاظـت از خویـش الزم اسـت 
کـه دروغ بگویـم. بـرای حفاظت از خویـش در برابر 
یـک شـخص متجـاوز و سـلطه جو، ناگزیـر هسـتم 
کـه دروغ بگویـم و ایـن در درون بافـت اجتماعـی 
رخ می دهـد. امـا اخـاق انتزاعـی چنین مسـئله ای 
را به رسمیت نمی شناسد. در نظر من فرد در درون 
انتزاعـی  کنـد و اخـاق  رفتـار  بایـد اخاقـی  زمینـه 
اصـا بـه ایـن امـر مهـم توجهـی نمی کنـد و بـدان 
بی اعتناسـت و من دسـت کم ندیدم،)نه در اخاق 
که ارائه می شود و نه در اخاق غیردینی که  دینی 
برخی از افراد نظیر استاد ملکیان مطرح می کنند( 
کـه بـه اخـاق در درون زمینـٔه اجتماعـی توجهـی 
گـر اصولـی اخاقـی قـرار اسـت مطرح شـود،  شـود و ا
بایـد بـا توجـه به زمینه مطرح شـود. مثـال دیگری 
ملکیـان  اسـتاد  سـخنان  از  گوشـه ای  و  می زنـم 
اسـتاد  چـون  می کنـم؛  مطـرح  مثـال  به عنـوان  را 
ملکیـان شـخصیت برجسـته ای هسـتند و بسـیار 
قابـل احترام انـد، مـن از ایشـان مثـال می زنـم. ولی 
وقتـی ایشـان را مثـال می زنم، فقط به عنـوان یک 
نمونـه می گویـم. به عنـوان یـک نمونٔه برجسـته از 
ایشـان مثـال می زنـم تـا بـا ایـن مثـال آن را نسـبت 
بـه بقیـه هـم تعمیـم بدهیـم و ببینیم کـه معلمان 
از  عبارتـی  مـن  می گوینـد.  سـخن  چطـور  اخـاق 
ایشـان را بـرای شـما بیـان می کنـم و بعـد راجـع بـه 

آن صحبـت می کنـم:
ایـن  وظیفـه اش  اخاقـی  انسـان  می گویـم  »مـن 

از  بایـد  گـر محضـرش ظلمـی شـد،  ا در  کـه  اسـت 
مظلـوم دفـاع کنـد، ایـن انسـان اخاقـی اسـت پس 
مـن در فکـر اصـاح خویشـتنم«. و بعـد یکـی یکـی 
چـون  مـن  »و  می کنـد:  مطـرح  را  اخاقـی  اصـول 
کـه در درجـٔه  در فکـر اصـاح خویشـتنم می دانـم 
اول صـادق باشـد، مـن صـادق در اصـاح خـودم 
هسـتم، در درجـٔه دوم متواضـع باشـم، در درجـٔه 
سـوم، اهل عدل و انصاف باشـم، در درجٔه چهارم 
اهـل شـفقت باشـم، در درجـٔه پنجـم اهـل عشـق 
باشـم، در درجـٔه ششـم اهـل ادای امانـت باشـم، 
خیانـت در امانـت نکنم و در درجٔه هفتم وفای به 
عهـد بکنـم و پیمان شـکنی نکنـم و فقـط هـم فکر 
خـودم نباشـم. می خواهـم خـودم را بـه ایـن هفـت 
گر من  صفـت کـه لـب اخاق اسـت، آراسـته کنـم. ا
نخواهـم بـا صداقت، با تواضع، با عدل و انصاف، 
بـا شـفقت، بـا عشـق، بـا ادای امانـت، بـا وفـای بـه 
گـر مـن بـا ایـن هفـت ویژگـی  کنـم، ا عهـد زندگـی 

کنـم...« زندگـی 
مـن درخصـوص پیاده کـردن یک اصـل اخاقی به 
نـام صداقـت و حتـی کوچک تـر از آن، راسـت گویی 
دارد  اساسـی  مشـکل  جاهایـی  اساسـا  کـه  گفتـم 
و ضـد انسـانی اسـت و در ایـن رابطـه یـک مثـال 
هفـت  ایـن  پیاده کـردن  روی  حـال  زدم.  روشـن 
اصـول اخاقـی بـا همدیگـر بحث می کنیـم. فرض 
کنیـم یـک نفـر بخواهـد این هـا را بـا هـم در زندگـی 
و رفتـار خـودش پیـاده کنـد. مشـکلی کـه در اخاق 
کـه در درون زمینـٔه  انتزاعـی وجـود دارد ایـن اسـت 
اجتماعـی بسـیاری اوقـات اجـرای هم زمـان ایـن 
اصول اخاقی اساسا ممکن نیست؛ یعنی اعتنای 
بـه یکـی از ایـن اصـول اخاقـی مانـع از اجـرای یـک 
اصـل اخاقـی دیگـر می شـود و در تقابـل با همدیگر 

قـرار می گیرنـد. یـک مثـال سـاده بزنـم:
کنید شما در یک اداره ای مثل کمیتٔه امداد  تصور 
مسـئولیت داریـد و قـرار اسـت کـه بـه بی خانمان ها 
خانـه بدهیـد و شـما را پشـت یـک باجه نشـانده اند 
کار را انجـام دهیـد.  کـه ایـن  و وظیفـٔه شماسـت 
بی خانمـان  افـراد  ایـن  کـه  گفته انـد  شـما  بـه  امـا 
بایـد یک سـری سـند از خودشـان بـه شـما نشـان 
تـا مـا بتوانیـم خانـه را بـه آن هـا بدهیـم.  دهنـد، 
تصـور کنیـم کـه 10 نفـر در صف هسـتند، 9 نفر اول 
سـند را می آورنـد و شـما آن هـا را شناسـایی و امضـا 
می کنید که خانه به این 9نفر تعلق بگیرد. اما نفر 
دهم می آید و اتفاقا شـما نفر دهم را می شناسـید و 
می دانیـد کـه بی خانمـان اسـت، از قضا وضعیتش 
کمـک  از 9 نفـر دیگـر بدتـر هـم هسـت و نیـاز بـه 
بیشـتری دارد. اما او مسـتندات الزم را به هر دلیلی 
ندارد و تا شش ماه آینده هم نمی تواند تهیه کند. 
گـر شـما بخواهیـد اهـل شـفقت باشـید، بایـد  حـاال ا
برگـٔه ایشـان را امضـا کنیـد تـا این فرد خانـه بگیرد؛ 
کـه او نیازمنـد اسـت.  چـون از هـر جهـت می دانیـد 
گـر می خواهید اهـل امانت داری باشـید، نباید  امـا ا
بـه ایشـان خانـه بدهیـد؛ زیـرا سـازمان و ادارٔه شـما 
کـه حتمـا بایـد آن مسـتندات  گفتـه اسـت  بـه شـما 
فراهـم باشـد. در این جـا دو اصـل اخاقـی در تقابل 
ایـن  بـه  بـا همدیگـر اسـت و معلـم اخاقـی هرگـز 
موضـوع توجهـی ندارد که خـود این اصول اخاقی 

می تواننـد در تقابـل بـا همدیگر قـرار بگیرند. مثالی 
دیگر که دانشجوی من سر کاس گفت. این فرد 
کار می کـرد و  نیـرو  از شـرکت های وزارت  در یکـی 
کنتور آب خانه ها را در قشم بررسی می کرد و اما در 
بخـش فقیرنشـین شـهر قشـم اصا بـرای اسـتفاده 
از آب، هیـچ مجـوزی نگرفته انـد؛ چـون بایـد چنـد 
میلیـون هزینـه می کردنـد تا بتوانند کنتـور بگیرند. 
سـازمان  طـرف  از  مـن  می گفـت  فـرد  ایـن  حـاال 
می رفتم به این مردم سـر می زدم و با یک مشـکل 
اساسـی مواجـه بـودم. ایـن افراد فقیر بودنـد و پول 
کنتـور بگیرنـد. از طـرف دیگـر، ایـن  کـه  نداشـتند 
افـراد غیـر قانونـی از آب اسـتفاده می کردنـد. ایـن 
کـه حـاال بایـد  فـرد می گفـت مشـکل مـن ایـن بـود 
کاری انجـام دهـم؟ سـازمان بـه مـن می گویـد  چـه 
کـه بایـد کار غیـر قانونـی ایـن افـراد را گـزارش کنـی؛ 
ولـی خـودم به لحـاظ انسـانی و اخاقـی می بینـم 
گـر من گـزارش کنم،  کـه ایـن افـراد فقیـر هسـتند و ا
مسـئولش آب ایـن افـراد را قطـع می کنـد و آن هـا را 
چـه  بایـد  مـن  حـاال  می گفـت  او  می کنـد.  جریمـه 
گر اهل شـفقت باشـد،  کاری انجـام دهـم؟ ایشـان ا
گـر درسـت کار باشـد و بـه  گـزارش بکنـد؛ امـا ا نبایـد 
سـازمانش وفـادار باشـد، بایـد گزارش دهـد. این جا 
دو اصل اخاقی در تقابل با همدیگر است و اساسا 
گفتـن نـدارد.  اخـاق انتزاعـی هیـچ حرفـی بـرای 
مـن  کـه  اینجاسـت  در  ندیـده ام.  مـن  دسـت کم 
کـه االن موجـود اسـت  انتزاعـی  معتقـدم، اخـاق 
و بزرگانـی چـون اسـتاد ملکیـان مطـرح می کننـد، 
در تفکـر دینـی مـا هـم موجـود اسـت و بسـیاری از 
معلمـان اخاقـی مـا مطـرح می کننـد، یـک مشـکل 
کـه توجهـی بـه ایـن  اساسـی دارد و آن ایـن اسـت 

امـور زمینـه ای مربـوط بـه زندگـی انسـان ندارنـد.

ــا  ــا، آی ــن صحبت ه ــه ای ــه ب ــا توج ب
اخــالق خــود می توانــد غیراخالقی 

باشد؟
مـن بـا توجـه بـه این امـور و زندگی شـخصی خودم 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه اساسـا اخـاق می تواند 
غیـر اخاقـی باشـد. اخـاق می توانـد به شـدت غیـر 
انسـانی شـود و در نتیجـه، مـا بـه غیـر از ایـن اخاق 
انتزاعـی نیازمنـد یـک اخـاق زمینه منـد هسـتیم؛ 
کـه بـه مـا بگویـد در درون زمینـه و  یعنـی اخاقـی 
کـدام زمینـه بایـد راسـت بگویـی یـا دروغ بگویـی، 
بایـد  کجـا  بدهـی،  به خـرج  صداقـت  بایـد  کجـا 
امانت داری کنی و در درون این زمینه های بغرنج 
مـا تحمیـل می شـود،  بـه  کـه  و مسـائل مختلـف 
خـود  از  بایـد  کجـا  و  بکنیـم  خودبانـی  بایـد  کجـا 
بگذریـم و ایثـار بکنیم و الی آخر. این چیزی اسـت 
ایـران ندیـده ام. شـاید در دنیـا  کـه بنـده هنـوز در 
کسـانی در این بـاره سـخن گفتـه باشـند. البتـه این 
اخـاق زمینـه ای بـا اخـاق کاربـردی هـم متفـاوت 
اسـت؛ چـون اخـاق کاربـردی اخاق انتزاعـی را به 
کنیـم. امـا  کاربـردی  کـه مـا بایـد آن را  همـراه دارد 
آنچـه مـن می گویـم، نفـی اخـاق انتزاعـی اسـت و 
کـه مـن اسـمش را  جایگزین کـردن نوعـی اخـاق 
گـر قابـل دفـاع باشـد  اخـاق زمینه منـد می گـذارم و ا
ایجـاد  اخاقـی  دیدگاه هـای  در  تحولـی  می توانـد 

کنـد. ایـن امهـات بحـث مـن اسـت.

کنــکاش و نقــد در مفهــوم اخــالق اســت.  کــرد،  کــه بایــد ذیــل جامعــه اخالقــی بررســی  یکــی از موضوع هــای مهمــی 
اصــوال هنگامــی کــه از اخــالق صحبــت می کنیــم، چــه تعریــف مشــخص و دقیقــی از آن داریــم؟ مخصوصــا آن هنگام 
کــه آن را در مواجهــه بــا موجــود پیچیــده ای چــون انســان در نظــر می گیریــم و قــرار اســت در وضعیــت پیچیده تــری، 
گفت وگــوی ارزشــمندی  کنیــم. از ایــن جهــت بــا دکتــر حســن محدثــی بــه  کــه در جامعــه اســت، تحلیــل  آن زمانــی 

کاوی قــرار دهیــم. پرداخته ایــم تــا از منظــر ایشــان مفهــوم اخــالق را مــورد وا

معلم اخالق 
انتزاعی به 
ما می گوید 

باید یک سری 
از اصول را 

رعایت کنیم. 
مثال می گوید 

که ما باید 
راست گو باشیم 

و راست گویی 
یکی از مهم ترین 

اصول اخالقی 
است
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غیــر انســانی را دارد و منجــر بــه از خــود بیگانگــی 
می شــود. تنظیــم یــک اخــاق زمینه منــد اتفاقــا 
کــه  می توانــد یــک اصــول راهنمــا ارائــه دهــد 
بگویــد مــا در یــک موقعیــت چــه بکنیــم. امــا 
اخــاق انتزاعــی یــک فــرد انتزاعــی را در نظــر 
می گیــرد و بــرای یــک فــرد انتزاعــی توصیه هــای 
ــام  ــه ن اخاقــی می کنــد. مــن معتقــدم چیــزی ب
فــردی  انتزاعــی،  فــرد  نداریــم.  انتزاعــی  فــرد 
جــدا از دیگــران و فــردی بــدون رابطــه اســت. 
غ از موقعیــت اصــا در جهــان نداریــم و مــا  فــار
فــرد در درون موقعیــت، فــردی در درون زمینــٔه 
اخــاق  و  داریــم  رابطــه  در  فــرد  و  اجتماعــی 
زمینه منــد بــا چنیــن فــردی ســخن می گویــد و 
چنیــن فــردی را در نظــر می گیــرد؛ امــا اخــاق 

این اخالق زمینه مندی که شما 
فرمودید خیلی نسبی می شود؛ 
یعنی نسبت به شخص، زمان و 
مکان. این سه مورد باعث می شود که 
تشخیصش دشوار شود. این را 
چگونه می توان پاسخ داد؟
بلــه درســت اســت؛ چــون انســان واقعــی هــم 
دچــار ایــن درگیــری و دشــواری هســت و اتفاقــا 
ــم،  کنی ــم  ــد تنظی ــاق زمینه من ــک اخ ــا ی ــر م گ ا
کمتــر می کنــد؛ زیــرا  دشــواری انســان واقعــی را 
اغلــب اخــاق انتزاعــی عمــا نمی توانــد راهنمــا 
تأثیــرات  و  فــرد  بــه  را  چیــز  همــه  بــاز  و  باشــد 
فــردی می ســپارد؛ بــه غیــر از اینکــه آن ابعــاد 

انتزاعــی یــک فــرد انتزاعــی را در نظــر می گیــرد و 
ایــن یــک تفــاوت بســیار جــدی اســت.

بحثی که اینجا پیش می آید این 
است که چه لزومی دارد که 
جامعه، یک جامعه اخالقی شود؟ 
آن گونه که شما می فرمایید تشخیص 
گر به  این موارد، بر عهدٔه فرد است؛ اما ا
مسائل از منظر جامعه و کلی بنگریم، 
چگونه می توانیم جامعه را از نظر 
وضعیت درست کاری، بررسی کنیم؟

گـر اخـاق زمینه منـد وجـود  ا اتفاقـا مـن می گویـم 
داشـته باشـد، می توانـد اصـول خـودش را داشـته 
بـه  باشـد؛ یعنـی فـرد در درون زمینـه فـرد مجهـز 
کـه بتوانـد در آن موقعیـت  منطـق اخاقـی باشـد 
بـر اسـاس آن اصـول اخاقـی عـام مرتبـط بـا زمینـه 
عمل کند. همه چیز منتهی به تصویر شخصیتی 
او نشـود، بلکه ما بتوانیم بر اسـاس موقعیت های 
مختلـف حـرف بزنیـم و بـر اسـاس اصـول اخاقـی 
کجـا راسـت  کنیـم. مثـا بگوییـم در  عـام بحـث 

کجـا نبایـد راسـت بگوییـم. اصـا غلـط  بگوییـم و 
اسـت کـه مـا بگوییـم تـو کا باید راسـت بگویـی. از 
نظر من این غیرانسـانی و غیرعملی اسـت و بیشتر 
بـه نظـر مـن، خودفریبـی اخاقـی اسـت. مـا بایـد 
کـه  بگوییـم در چـه محیط هایـی، اخاقـی اسـت 
راسـت بگوییـم و در چـه موقعیت هایـی، اخاقـی 
اخـاق  بـا  مـن  اصـوال  بگوییـم.  دروغ  کـه  اسـت 
مطلـق انتزاعـی صـد در صـد مخالفـم. بنابرایـن، 
بـه  و  می کنـم  صحبـت  زمینه منـد  اخـاق  از  مـن 
شـدت بـا اخـاق انتزاعـی مخالـف هسـتم. البتـه 
ممکن اسـت این صحبت هـا، حرف های عجیب 
مفهـوم  برخـی  بـرای  و  باشـد  رادیکالـی  خیلـی  و 
درون  در  کنشـگر  ایـن  دیگـر،  به عبـارت  نباشـد. 
آنچـه  بـا  را  اخاقـی  اصـول  کـه  اسـت  موقعیـت 
بـا توجـه بـه  بـا آن روبه روسـت و  در درون زمینـه 
امکانـات و مقدوراتـش تفسـیر و معنا می کند. نگاه 
پیشـینی  به نحـو  کـه  اسـت  ایـن  انتزاعـی  اخـاق 
قاعده گـذاری می کنـد و می گوید اخاقی این اسـت 
کـه چنیـن رفتار شـود. اما اخـاق زمینه مند نگاهی 
اسـاس  بـر  اخاقـی  رفتـار  می گویـد  و  دارد  پسـینی 
زمینـه و امکانـات انسـان در زمینه تعیین می شـود 
کـرد.  و نمی تـوان از پیـش رفتـار اخاقـی را تعییـن 
ممکـن اسـت کسـی بگوید با طرح چنیـن اخاقی، 
کـس  کنشـگر وابسـته می شـود و هـر  همـه چیـز بـه 
کـرد و آن را  کـه می خواهـد رفتـار خواهـد  هـر طـور 
دیگـر،  به عبـارت  کـرد.  خواهـد  معرفـی  اخاقـی 
نوعـی هـرج و مـرج اخاقـی پدیـد می آیـد. پاسـخ 
مـن اسـت که اخـاق زمینه مند، وجـدان اخاقی را 
زایـل نمی سـازد، بلکـه آن را زمینـی می کنـد. فـرد را 
تشـویق می کنـد کـه بـه قواعـد اخاقـی نظر داشـته 
باشـد و بکوشـد در حـد تـوان خـود اخاقی تـر عمـل 
کنـد، امـا در رفتـار اخاقـی خـود عقانـی و مطابـق 
مقـدورات  بـه  و  کنـد  رفتـار  زمینـه ای  شـرایط  بـا 
انسـانی خویـش نیـز توجه کنـد. در اخـاق انتزاعی 
ایثـار مفهومـی مهـم و محـوری اسـت و در اخـاق 
زمینه منـد )مطابـق آنچـه عـرض کـردم( خودبانی 

اسـت. مفهوم محـوری 

 لـطـفـا اصـول ایــن اخــالق 
زمینه مند را به صورت 
موردی بفرمایید. یکی از مواردی که 
من برای مثال خدمتتان عرض کنم در 
قبال شخص ظالم موقعیت ایجاب 
می کند که فرد مقابل آن بایستد یا به 
دلیل دفاع از کیان زندگی خودش و 
منافع شخصی اش دروغ بگوید. اینجا 
دو بحث پیش می آید؛ اول، اینکه در 
واقع بتوان درست تشخیص داد که 
آن فرد مقابل ظالم است، تشخیص 
این ظلم خود محل اعراب است. 
دوم، این حق و منافعی که این فرد 
برای خودش تعریف می کند آن هم 
محل اعراب است.

بلـه اخـاق انتزاعـی ظاهـرا قواعـد عامـی را مطـرح 
گذار  می کنـد؛ امـا عمـا همـٔه ایـن مـوارد را بـه فـرد وا
می کند و هرکس هر تفسیری بخواهد می کند؛ مثا 
کاری خواسـت  به عنـوان دروغ مصلحت آمیـز هـر 
دکتـر  آقـای  اتفـاق می افتـد.  ایـن عمـا  و  می کنـد 
سیدحسـن اسـامی کتابـی نوشـته اند به نـام دروغ 
مصلحت آمیـز و در نقـد ایـدٔه دروغ مصلحت آمیـز 
گفته انـد. مـا بـا به رسـمیت شـناختن دروغ  سـخن 
کـه فـرد هـر کاری  مصلحت آمیـز راه را بـاز کرده ایـم 
خواسـت انجـام دهـد و ایـن اخـاق انتزاعـی اسـت 
گریـزی از آن  کـه همـه چیـز را بـه فـرد می سـپارد و 
راهنمـا  می توانـد  زمینه منـد  اخـاق  امـا  نیسـت. 
باشـد و زمینه هـای نوعـی را مشـخص می کنـد و 
اصولـی را ارائـه می دهـد و تـو را رهـا نمی کنـد کـه هـر 
کاری دوسـت داری انجـام دهـی. اتفاقـا جزئی تـر 
بـه ایـن مسـائل می پـردازد. اساسـا اصـول اخاقـی 
کـه آدمـی همیشـه بـه آن پایبنـد باشـد وجود نـدارد 
و غلـط اسـت. امـا ایـن در اخـاق انتزاعـی وجـود 
دارد، همان طـوری کـه در هفـت اصـل اخاقـی کـه 
کـه انسـان اخاقـی  کردنـد  اسـتاد ملکیـان مطـرح 
بایـد ایـن هفـت اصـل را انجـام دهـد. امـا ایـن اصا 
اخاقی نیسـت که تو باید همیشـه این ها را انجام 
دهـی، بلکـه اصـول اخاقـی بایـد در درون زمینـه 
مـورد بحـث مطـرح شـود تـا مشـخص شـود قابـل 
کـدام زمینـه و چگونـه؟  انجـام هسـت یـا نـه؟ و در 
امـا اصـول اخـاق انتزاعـی در موقعیت هایـی قابـل 
گاهـی اوقـات در تضـاد بـا هـم قـرار  اجـرا نیسـتند و 
کـه داسـتان از ایـن هـم حادتـر می شـود. می گیرنـد 
اسـت  ایـن  می گویـم  مـن  کـه  چیـزی  بنابرایـن، 
و  عملـی  وضعیـت  کـه  اخاقـی  اصـول  از  مـا  کـه 
واقعـی انسـان را نادیـده می گیـرد فاصلـه بگیریـم. 
مـا فاصلـه دارنـد،  بـا موقعیـت  ایـن اصـول چـون 
ضدانسانی و از خود بیگانه کننده اند. اما بیاییم از 
اخاقی صحبت کنیم که از ما می خواهد در درون 
کـه ایـن  کنیـم. بـه ایـن خاطـر اسـت  زمینـه عمـل 
اخـاق انتزاعـی می توانـد ریـاکاری و نفـاق ایجـاد 
کـه در فرهنـگ آرمانـی می گوییـم ایـن  کنـد؛ چـرا 
اصـول اخاقـی درسـت اسـت و در زندگی مـان و در 
دنیای عملی مان به شـدت از ما و موقعیت ما دور 
هستند و نمی توانیم آن ها را اجرا کنیم و اصا بین 
فرهنـگ آرمانـی و واقعـی فاصلـه ایجـاد می کننـد.

بر این اساس، معتقدم که باید تغییری اساسی در 
اخـاق ایجـاد کنیـم و اخـاق زمینه منـد جایگزیـن 
ایـن اخـاق انتزاعـی موجـود شـود؛ چـون بـه زمینه 
توجـه نـدارد و قابلیـت اجـرا هـم نـدارد و در عمـل 
را  انسـان ها  نمی توانـد  اوقـات  بسـیاری  در  هـم 
فقـه  و  دینـی  فرهنـگ  در  حتـی  کنـد.  راهنمایـی 
مـا، اشـکالی از دروغ گویـی وجـود دارد؛ مثـا تقیـه 
و توریـه، دروغ گویـی را بـرای حفـظ جـان و برخـی 
احتیاط هـای دیگـر الزم می داننـد و مجاز می کنند. 
کـه راسـت گویی باعـث می شـود شـما  در موقعیتـی 
نه تنهـا خـودت،  و  از دسـت بدهـی  را  کار خـودت 
بلکـه بـه خانواده ات هم لطمه می خـورد، چه باید 
کـرد؟ اینجـا امـر اخاقـی چیسـت؟ شـما شـغلت را از 
دسـت بدهـی و بـه خـودت و خانـواده ات صدمـه 
کنـی  کـه خودبانـی  ایـن اسـت  یـا اخاقـی  بزنـی؟ 
این جاهاسـت  باشـی؟  مراقـب خانـواده ات هـم  و 

مثـال  هـزاران  و  داریـم  مشـکل  می گویـم  مـن  کـه 
این گونـه نیـز وجـود دارد.

کـه ۴0 سـاله  مثـا شـما جوانـی را در نظـر بگیریـد 
مختلـف  محرومیت هـای  خاطـر  بـه  و  اسـت 
کنـد و ایـن جـوان دچـار َاشـکالی  نتوانسـته ازدواج 
از بیمارهای روانی شـده، چون نتوانسـته 25 سـال 
بـه نیاز جنسـی اش پاسـخ دهـد. اخاقی این اسـت 
کـه ایشـان بـه همین شـکل تقوا پیشـه کنـد و هیچ 
روابـط جنسـی خـاف عـرف نداشـته باشـد و ایـن 
کنـد یـا  بیمـاری روانـی و جسـمانی اش ادامـه پیـدا 
بیشتر شود؟ یا اینکه به روح و روان خودش توجه 
کند و از راهی به نیاز جنسی اش پاسخ دهد؟ معلم 
اخـاق بایـد در ایـن زمینـه چـه توصیـه ای بکنـد؟ 
من این مثال ها را می زنم که در دور و بر ما هسـت 
روان پزشـک  بـه  فـردی  شـود.  واضـح  مسـئله  تـا 
مراجعه کرده و به او توصیه شـده باید ازدواج کنی 
کـدام اخاقـی اسـت؟ همین طـور  امـا او نمی توانـد. 
بـه آسـیب های روانـی و جسـمانی خـودش ادامـه 
بـا  کـه  باشـد  داشـته  روابطـی  اینکـه  یـا  بدهـد؟ 
عـرف و مذهـب مـا هم خوانـی نـدارد؟ آیـا صدمـه 
نبایـد  چـرا  اسـت؟  اخاقـی  خـود  بـه  لطمـه زدن  و 
این هـا را وارد اخـاق بکنیـم؟ چـرا حفاظـت از تن و 
روان خویشـتن بخشـی از اخـاق نباشـد؟ چـرا ایـن 
خودخواهـی و غیـر اخاقـی تلقـی می شـود؟ بـا ایـن 
مثال هـا می خواهـم نشـان دهـم که اخاقـی وجود 
دارد به عنـوان اخـاق انتزاعـی و ایـن بـه مـا ارائـه 
شـده و چنیـن اخاقـی مشـکل دارد و نیـاز بـه یـک 
تجدید نظر اساسـی دارد و ما نیاز به اخاقی داریم 

گذاشـته ام. کـه مـن اسـمش را اخـاق زمینه منـد 

در خصوص اخالق انتزاعی که 
شما می فرمایید ما در 
نگرش های دینی مشاهده می کنیم که 
استثناهایی وجود دارد و برخی از موارد 
را با استثنا پاسخ داده اند. مثال درباره 
همین مثال شما، راه های استثنا را 
مطرح کرده اند. نظر شما راجــع بـــه ایـــن 
استثناها چیست؟

از  یکـی  نیسـت.  اسـتثناها  این هـا جـزو  اتفاقـا  نـه 
اسـت  ایـن  دارد  انتزاعـی  اخـاق  کـه  مشـکاتی 
کـه دائمـا تکـرار می شـود، جـزو  کـه ایـن امـوری را 
استثنائات قرار می دهد. در صورتی که ما در جهان 
هسـتیم  مواجـه  اخاقـی  راهه هـای  دو  بـا  واقعـی 
برعکـس  کامـا  داسـتان  و  نیسـت  اسـتثنا  ایـن  و 
تعارض هـا  و  راهه هـا  دو  ایـن  بـا  دائمـا  مـا  اسـت. 
مواجـه هسـتیم و در دنیـای واقعـی این هـا همه جا 
تجربـه می شـود. چـون مـن در حـوزٔه خانـواده هـم 
مطالعـه می کنـم، از همیـن حـوزه مثـال می زنـم. 

 معتقدم که 
باید تغییری 

اساسی در اخالق 
ایجاد کنیم و 

اخالق زمینه مند 
جایگزین این 

اخالق انتزاعی 
موجود شود

اغلب اخالق 
انتزاعی عمال 

نمی تواند راهنما 
باشد و باز همه 
چیز را به فرد و 
تأثیرات فردی 

می سپارد
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غیــر انســانی را دارد و منجــر بــه از خــود بیگانگــی 
می شــود. تنظیــم یــک اخــاق زمینه منــد اتفاقــا 
کــه  می توانــد یــک اصــول راهنمــا ارائــه دهــد 
بگویــد مــا در یــک موقعیــت چــه بکنیــم. امــا 
اخــاق انتزاعــی یــک فــرد انتزاعــی را در نظــر 
می گیــرد و بــرای یــک فــرد انتزاعــی توصیه هــای 
ــام  ــه ن اخاقــی می کنــد. مــن معتقــدم چیــزی ب
فــردی  انتزاعــی،  فــرد  نداریــم.  انتزاعــی  فــرد 
جــدا از دیگــران و فــردی بــدون رابطــه اســت. 
غ از موقعیــت اصــا در جهــان نداریــم و مــا  فــار
فــرد در درون موقعیــت، فــردی در درون زمینــٔه 
اخــاق  و  داریــم  رابطــه  در  فــرد  و  اجتماعــی 
زمینه منــد بــا چنیــن فــردی ســخن می گویــد و 
چنیــن فــردی را در نظــر می گیــرد؛ امــا اخــاق 

این اخالق زمینه مندی که شما 
فرمودید خیلی نسبی می شود؛ 
یعنی نسبت به شخص، زمان و 
مکان. این سه مورد باعث می شود که 
تشخیصش دشوار شود. این را 
چگونه می توان پاسخ داد؟
بلــه درســت اســت؛ چــون انســان واقعــی هــم 
دچــار ایــن درگیــری و دشــواری هســت و اتفاقــا 
ــم،  کنی ــم  ــد تنظی ــاق زمینه من ــک اخ ــا ی ــر م گ ا
کمتــر می کنــد؛ زیــرا  دشــواری انســان واقعــی را 
اغلــب اخــاق انتزاعــی عمــا نمی توانــد راهنمــا 
تأثیــرات  و  فــرد  بــه  را  چیــز  همــه  بــاز  و  باشــد 
فــردی می ســپارد؛ بــه غیــر از اینکــه آن ابعــاد 

انتزاعــی یــک فــرد انتزاعــی را در نظــر می گیــرد و 
ایــن یــک تفــاوت بســیار جــدی اســت.

بحثی که اینجا پیش می آید این 
است که چه لزومی دارد که 
جامعه، یک جامعه اخالقی شود؟ 
آن گونه که شما می فرمایید تشخیص 
گر به  این موارد، بر عهدٔه فرد است؛ اما ا
مسائل از منظر جامعه و کلی بنگریم، 
چگونه می توانیم جامعه را از نظر 
وضعیت درست کاری، بررسی کنیم؟
گـر اخـاق زمینه منـد وجـود  ا اتفاقـا مـن می گویـم 
داشـته باشـد، می توانـد اصـول خـودش را داشـته 
بـه  باشـد؛ یعنـی فـرد در درون زمینـه فـرد مجهـز 
کـه بتوانـد در آن موقعیـت  منطـق اخاقـی باشـد 
بـر اسـاس آن اصـول اخاقـی عـام مرتبـط بـا زمینـه 
عمل کند. همه چیز منتهی به تصویر شخصیتی 
او نشـود، بلکه ما بتوانیم بر اسـاس موقعیت های 
مختلـف حـرف بزنیـم و بـر اسـاس اصـول اخاقـی 
کجـا راسـت  کنیـم. مثـا بگوییـم در  عـام بحـث 

کجـا نبایـد راسـت بگوییـم. اصـا غلـط  بگوییـم و 
اسـت کـه مـا بگوییـم تـو کا باید راسـت بگویـی. از 
نظر من این غیرانسـانی و غیرعملی اسـت و بیشتر 
بـه نظـر مـن، خودفریبـی اخاقـی اسـت. مـا بایـد 
کـه  بگوییـم در چـه محیط هایـی، اخاقـی اسـت 
راسـت بگوییـم و در چـه موقعیت هایـی، اخاقـی 
اخـاق  بـا  مـن  اصـوال  بگوییـم.  دروغ  کـه  اسـت 
مطلـق انتزاعـی صـد در صـد مخالفـم. بنابرایـن، 
بـه  و  می کنـم  صحبـت  زمینه منـد  اخـاق  از  مـن 
شـدت بـا اخـاق انتزاعـی مخالـف هسـتم. البتـه 
ممکن اسـت این صحبت هـا، حرف های عجیب 
مفهـوم  برخـی  بـرای  و  باشـد  رادیکالـی  خیلـی  و 
درون  در  کنشـگر  ایـن  دیگـر،  به عبـارت  نباشـد. 
آنچـه  بـا  را  اخاقـی  اصـول  کـه  اسـت  موقعیـت 
بـا توجـه بـه  بـا آن روبه روسـت و  در درون زمینـه 
امکانـات و مقدوراتـش تفسـیر و معنا می کند. نگاه 
پیشـینی  به نحـو  کـه  اسـت  ایـن  انتزاعـی  اخـاق 
قاعده گـذاری می کنـد و می گوید اخاقی این اسـت 
کـه چنیـن رفتار شـود. اما اخـاق زمینه مند نگاهی 
اسـاس  بـر  اخاقـی  رفتـار  می گویـد  و  دارد  پسـینی 
زمینـه و امکانـات انسـان در زمینه تعیین می شـود 
کـرد.  و نمی تـوان از پیـش رفتـار اخاقـی را تعییـن 
ممکـن اسـت کسـی بگوید با طرح چنیـن اخاقی، 
کـس  کنشـگر وابسـته می شـود و هـر  همـه چیـز بـه 
کـرد و آن را  کـه می خواهـد رفتـار خواهـد  هـر طـور 
دیگـر،  به عبـارت  کـرد.  خواهـد  معرفـی  اخاقـی 
نوعـی هـرج و مـرج اخاقـی پدیـد می آیـد. پاسـخ 
مـن اسـت که اخـاق زمینه مند، وجـدان اخاقی را 
زایـل نمی سـازد، بلکـه آن را زمینـی می کنـد. فـرد را 
تشـویق می کنـد کـه بـه قواعـد اخاقـی نظر داشـته 
باشـد و بکوشـد در حـد تـوان خـود اخاقی تـر عمـل 
کنـد، امـا در رفتـار اخاقـی خـود عقانـی و مطابـق 
مقـدورات  بـه  و  کنـد  رفتـار  زمینـه ای  شـرایط  بـا 
انسـانی خویـش نیـز توجه کنـد. در اخـاق انتزاعی 
ایثـار مفهومـی مهـم و محـوری اسـت و در اخـاق 
زمینه منـد )مطابـق آنچـه عـرض کـردم( خودبانی 

اسـت. مفهوم محـوری 

 لـطـفـا اصـول ایــن اخــالق 
زمینه مند را به صورت 
موردی بفرمایید. یکی از مواردی که 
من برای مثال خدمتتان عرض کنم در 
قبال شخص ظالم موقعیت ایجاب 
می کند که فرد مقابل آن بایستد یا به 
دلیل دفاع از کیان زندگی خودش و 
منافع شخصی اش دروغ بگوید. اینجا 
دو بحث پیش می آید؛ اول، اینکه در 
واقع بتوان درست تشخیص داد که 
آن فرد مقابل ظالم است، تشخیص 
این ظلم خود محل اعراب است. 
دوم، این حق و منافعی که این فرد 
برای خودش تعریف می کند آن هم 
محل اعراب است.

بلـه اخـاق انتزاعـی ظاهـرا قواعـد عامـی را مطـرح 
گذار  می کنـد؛ امـا عمـا همـٔه ایـن مـوارد را بـه فـرد وا
می کند و هرکس هر تفسیری بخواهد می کند؛ مثا 
کاری خواسـت  به عنـوان دروغ مصلحت آمیـز هـر 
دکتـر  آقـای  اتفـاق می افتـد.  ایـن عمـا  و  می کنـد 
سیدحسـن اسـامی کتابـی نوشـته اند به نـام دروغ 
مصلحت آمیـز و در نقـد ایـدٔه دروغ مصلحت آمیـز 
گفته انـد. مـا بـا به رسـمیت شـناختن دروغ  سـخن 
کـه فـرد هـر کاری  مصلحت آمیـز راه را بـاز کرده ایـم 
خواسـت انجـام دهـد و ایـن اخـاق انتزاعـی اسـت 
گریـزی از آن  کـه همـه چیـز را بـه فـرد می سـپارد و 
راهنمـا  می توانـد  زمینه منـد  اخـاق  امـا  نیسـت. 
باشـد و زمینه هـای نوعـی را مشـخص می کنـد و 
اصولـی را ارائـه می دهـد و تـو را رهـا نمی کنـد کـه هـر 
کاری دوسـت داری انجـام دهـی. اتفاقـا جزئی تـر 
بـه ایـن مسـائل می پـردازد. اساسـا اصـول اخاقـی 
کـه آدمـی همیشـه بـه آن پایبنـد باشـد وجود نـدارد 
و غلـط اسـت. امـا ایـن در اخـاق انتزاعـی وجـود 
دارد، همان طـوری کـه در هفـت اصـل اخاقـی کـه 
کـه انسـان اخاقـی  کردنـد  اسـتاد ملکیـان مطـرح 
بایـد ایـن هفـت اصـل را انجـام دهـد. امـا ایـن اصا 
اخاقی نیسـت که تو باید همیشـه این ها را انجام 
دهـی، بلکـه اصـول اخاقـی بایـد در درون زمینـه 
مـورد بحـث مطـرح شـود تـا مشـخص شـود قابـل 
کـدام زمینـه و چگونـه؟  انجـام هسـت یـا نـه؟ و در 
امـا اصـول اخـاق انتزاعـی در موقعیت هایـی قابـل 
گاهـی اوقـات در تضـاد بـا هـم قـرار  اجـرا نیسـتند و 
کـه داسـتان از ایـن هـم حادتـر می شـود. می گیرنـد 

اسـت  ایـن  می گویـم  مـن  کـه  چیـزی  بنابرایـن، 
و  عملـی  وضعیـت  کـه  اخاقـی  اصـول  از  مـا  کـه 
واقعـی انسـان را نادیـده می گیـرد فاصلـه بگیریـم. 
مـا فاصلـه دارنـد،  بـا موقعیـت  ایـن اصـول چـون 
ضدانسانی و از خود بیگانه کننده اند. اما بیاییم از 
اخاقی صحبت کنیم که از ما می خواهد در درون 
کـه ایـن  کنیـم. بـه ایـن خاطـر اسـت  زمینـه عمـل 
اخـاق انتزاعـی می توانـد ریـاکاری و نفـاق ایجـاد 
کـه در فرهنـگ آرمانـی می گوییـم ایـن  کنـد؛ چـرا 
اصـول اخاقـی درسـت اسـت و در زندگی مـان و در 
دنیای عملی مان به شـدت از ما و موقعیت ما دور 
هستند و نمی توانیم آن ها را اجرا کنیم و اصا بین 
فرهنـگ آرمانـی و واقعـی فاصلـه ایجـاد می کننـد.

بر این اساس، معتقدم که باید تغییری اساسی در 
اخـاق ایجـاد کنیـم و اخـاق زمینه منـد جایگزیـن 
ایـن اخـاق انتزاعـی موجـود شـود؛ چـون بـه زمینه 
توجـه نـدارد و قابلیـت اجـرا هـم نـدارد و در عمـل 
را  انسـان ها  نمی توانـد  اوقـات  بسـیاری  در  هـم 
فقـه  و  دینـی  فرهنـگ  در  حتـی  کنـد.  راهنمایـی 
مـا، اشـکالی از دروغ گویـی وجـود دارد؛ مثـا تقیـه 
و توریـه، دروغ گویـی را بـرای حفـظ جـان و برخـی 
احتیاط هـای دیگـر الزم می داننـد و مجاز می کنند. 
کـه راسـت گویی باعـث می شـود شـما  در موقعیتـی 
نه تنهـا خـودت،  و  از دسـت بدهـی  را  کار خـودت 
بلکـه بـه خانواده ات هم لطمه می خـورد، چه باید 
کـرد؟ اینجـا امـر اخاقـی چیسـت؟ شـما شـغلت را از 
دسـت بدهـی و بـه خـودت و خانـواده ات صدمـه 
کنـی  کـه خودبانـی  ایـن اسـت  یـا اخاقـی  بزنـی؟ 
این جاهاسـت  باشـی؟  مراقـب خانـواده ات هـم  و 

مثـال  هـزاران  و  داریـم  مشـکل  می گویـم  مـن  کـه 
این گونـه نیـز وجـود دارد.

کـه ۴0 سـاله  مثـا شـما جوانـی را در نظـر بگیریـد 
مختلـف  محرومیت هـای  خاطـر  بـه  و  اسـت 
کنـد و ایـن جـوان دچـار َاشـکالی  نتوانسـته ازدواج 
از بیمارهای روانی شـده، چون نتوانسـته 25 سـال 
بـه نیاز جنسـی اش پاسـخ دهـد. اخاقی این اسـت 
کـه ایشـان بـه همین شـکل تقوا پیشـه کنـد و هیچ 
روابـط جنسـی خـاف عـرف نداشـته باشـد و ایـن 
کنـد یـا  بیمـاری روانـی و جسـمانی اش ادامـه پیـدا 
بیشتر شود؟ یا اینکه به روح و روان خودش توجه 
کند و از راهی به نیاز جنسی اش پاسخ دهد؟ معلم 
اخـاق بایـد در ایـن زمینـه چـه توصیـه ای بکنـد؟ 
من این مثال ها را می زنم که در دور و بر ما هسـت 
روان پزشـک  بـه  فـردی  شـود.  واضـح  مسـئله  تـا 
مراجعه کرده و به او توصیه شـده باید ازدواج کنی 
کـدام اخاقـی اسـت؟ همین طـور  امـا او نمی توانـد. 
بـه آسـیب های روانـی و جسـمانی خـودش ادامـه 
بـا  کـه  باشـد  داشـته  روابطـی  اینکـه  یـا  بدهـد؟ 
عـرف و مذهـب مـا هم خوانـی نـدارد؟ آیـا صدمـه 
نبایـد  چـرا  اسـت؟  اخاقـی  خـود  بـه  لطمـه زدن  و 
این هـا را وارد اخـاق بکنیـم؟ چـرا حفاظـت از تن و 
روان خویشـتن بخشـی از اخـاق نباشـد؟ چـرا ایـن 
خودخواهـی و غیـر اخاقـی تلقـی می شـود؟ بـا ایـن 
مثال هـا می خواهـم نشـان دهـم که اخاقـی وجود 
دارد به عنـوان اخـاق انتزاعـی و ایـن بـه مـا ارائـه 
شـده و چنیـن اخاقـی مشـکل دارد و نیـاز بـه یـک 
تجدید نظر اساسـی دارد و ما نیاز به اخاقی داریم 

گذاشـته ام. کـه مـن اسـمش را اخـاق زمینه منـد 

در خصوص اخالق انتزاعی که 
شما می فرمایید ما در 
نگرش های دینی مشاهده می کنیم که 
استثناهایی وجود دارد و برخی از موارد 
را با استثنا پاسخ داده اند. مثال درباره 
همین مثال شما، راه های استثنا را 
مطرح کرده اند. نظر شما راجــع بـــه ایـــن 
استثناها چیست؟
از  یکـی  نیسـت.  اسـتثناها  این هـا جـزو  اتفاقـا  نـه 
اسـت  ایـن  دارد  انتزاعـی  اخـاق  کـه  مشـکاتی 
کـه دائمـا تکـرار می شـود، جـزو  کـه ایـن امـوری را 
استثنائات قرار می دهد. در صورتی که ما در جهان 
هسـتیم  مواجـه  اخاقـی  راهه هـای  دو  بـا  واقعـی 
برعکـس  کامـا  داسـتان  و  نیسـت  اسـتثنا  ایـن  و 
تعارض هـا  و  راهه هـا  دو  ایـن  بـا  دائمـا  مـا  اسـت. 
مواجـه هسـتیم و در دنیـای واقعـی این هـا همه جا 
تجربـه می شـود. چـون مـن در حـوزٔه خانـواده هـم 
مطالعـه می کنـم، از همیـن حـوزه مثـال می زنـم. 

 معتقدم که 
باید تغییری 

اساسی در اخالق 
ایجاد کنیم و 

اخالق زمینه مند 
جایگزین این 

اخالق انتزاعی 
موجود شود

اغلب اخالق 
انتزاعی عمال 

نمی تواند راهنما 
باشد و باز همه 
چیز را به فرد و 
تأثیرات فردی 

می سپارد
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باشـند؛ یعنی شـما اصول اخاقی ای داشـته باشـی 
کـه بـر اصـول اخاقـی دیگـر سـوار بـوده و حاکـم بـر 
آن هـا باشـند. زمانـی کـه شـما ببینید اصـل اخاقی 
باالتـر نقـض می شـود، بایـد اصـل اخاقـی پایین تـر 
باعـث  نتوانـد  راسـت گویی  گـر  ا کنیـد.  نقـض  را 
حفـظ جـان شـود و جـان انسـانی بـه خطـر بیفتـد، 
این جـا حفـظ جـان انسـان ها اصـل اخاقـی باالتـر 
اسـت و راسـت گویی اصـل اخاقـی پایین تـر و مـن 
بایـد راسـت گویی را نقـض کنـم و بـرای پاسداشـت 
اصـل اخاقـی باالتـر دروغ بگویـم. بنابرایـن، مـن 
اصول اخاقی را سلسـله مراتبی می بینم؛ نه مانند 
کـه  سـتون های مـوازی. از ایـن رو، اصـول اخاقـی 
در پاییـن ایـن سلسـله اصـول هسـتند هـر زمـان که 
بایـد نقـض شـوند، باید آن هـا را نقض کـرد و این را 
این گونـه بایـد ترسـیم کـرد کـه ایـن اصـول اخاقـی 
همراه با خود انسـان و با حفظ خود انسـان باشـد و 
بایـد آن را در بـاال قـرار دهیـم، نـه در پاییـن. انسـان 
گرفتـه  نظـر  در  بایـد  هسـت  کـه  همان گونـه  نیـز 
کـه  کـه بایـد باشـد. آن اخاقـی  شـود، نـه آن گونـه 
انسـان را همان گونه که باید باشـد می بیند، بسـیار 
انتزاعـی،  اخـاق  بنابرایـن،  اسـت.  ضدانسـانی 
انسـان را آن گونـه کـه هسـت نمی بینـد و این کاما 

غیرانسـانی اسـت.

از منظر اجتماعی و حوزٔه امور 
اجتماعی باید چه بسترهایی 
برای تحقق این اخالق ایجاد شود؟ و 
برای اینکه این ساختار اجتماعی 
نظمی پیدا کند، چه کارهایی باید 
انجام شود؟
االن بـه دلیـل وضعیتـی کـه وجـود دارد ایـن اخاق 
انتزاعـی، در اذهـان هسـت و مـا این گونـه تربیـت 
کتاب هـا  می شـویم و دائمـا در فضـای عمومـی و 
یک سـری  خانـواده  درون  در  امـا  می شـود؛  گفتـه 
چیزهـای دیگـری یـاد می گیریـم کـه انسـان از پس 
زندگـی اش بـر بیایـد. در واقـع، همـان فاصلـٔه بیـن 
فرهنـگ آرمانـی و فرهنـگ واقعـی این جـا سـاخته 
کـه مـا در فرهنـگ  و پرداختـه می شـود. آن چیـزی 
واقعـی می بینیـم ایـن اسـت کـه مـا از پس ماجـرا بر 
بیاییم و با کلک و زرنگی مسئله خود را حل کنیم. 
در فرهنـگ واقعـی ایـن زرنگـی تشـویق می شـود. 
صـد  در  صـد  آرمانـی  فرهنـگ  در  مـورد  ایـن  امـا 
غیراخاقـی و غیرانسـانی اسـت. فاصلـٔه عجیبـی 
بیـن این هـا وجـود دارد و ایـن فاصلـٔه عظیـم بیـن 
این دو فرهنگ موجب دو رویی و ریاکاری اسـت. 
اما اخاق زمینه ای می تواند این فاصله را پوشش 
دهـد و مـا بایـد آموزش هـای خـود را تغییـر دهیـم؛ 
آموزش هایـی عرضـه کنیم که معطـوف به زندگی 
واقعـی انسـان اسـت و معطـوف بـه اسـطوره ها هم 
نیسـت. مثـا در ادبیـات و موسـیقی ایـن فرهنگ، 
حـرف از عشـق فـراوان اسـت؛ امـا در دنیـای واقعـی 
همـان  ایـن  اسـت.  آن  ضـد  دقیقـا  وضعیـت  مـا 
مـا  دارد.  وجـود  کـه  اسـت  فاصلـه ای  و  شـکاف 
انسـان  و  اخـاق داریـم  را هـم در  همیـن مشـکل 
واقعـی را به رسـمیت نمی شناسـیم و بـرای انسـان 
کجـا  کـه  در درون موقعیـت اندیشـه ای نکرده ایـم 
اخاقـی اسـت و کجـا اخاقی نیسـت. مثـا موردی 

کـه بـرای خـود مـن پیـش آمـد. بیمـاری را بایـد در 
برخـورد  آن جـا  در  می کـردم.  بسـتری  بیمارسـتان 
بـدی بـا مـن شـد. یا بایـد سـکوت می کردم تـا بیمار 
بسـتری می شـد یـا بایـد پاسـخ آن فـرد را مـی دادم. 
حـال میـان دو اصـل اخاقـی حفـظ عزت نفـس و 
حفـظ جـان یک نفر باید یکی را انتخاب می کردم؛ 

گـر مـن یـک درصـد احتمـال بدهـم کـه حفـظ  زیـرا ا
عزت نفـس ممکـن اسـت بـه پذیـرش بیمـار لطمـه 
کنـم. ایـن دائمـا  بزنـد، بایـد اولـی را فـدای دومـی 
بـرای مـا در همٔه محیط هـا رخ می دهد. بنابراین، 
در این جا باید برای انسان ها تبیین کنیم که شما 

بایـد در ایـن موقعیـت کدام یک از اصـول اخاقی را 
اولویـت بدهیـد. تـا زمانـی که با چنیـن موقعیت ها 
و ساختارهایی مواجه هستیم، باید این را آموزش 
کـه زندگـی می کنیـم ایـن  بدهیـم و در جامعـه ای 
شـرایط دائما پیش می آید. این به نظر من به طور 
کلـی جایش خالی اسـت و خأل بسـیار جـدی داریم. 
کـه دائمـا بـرای مـن وجـود دارد و  ایـن مواجهـات 
بـرای دیگـران وجـود داشـته و بـرای مـن توضیـح 
رسـانده  زمینه منـد  اخـاق  ایـدٔه  بـه  مـرا  داده انـد، 

اسـت.

مثال در هفت اصل اخالقی استاد 
ملکیان که بیان شد در کدام 
مورد می گوید که باید من به خودم 
برسم؟ شما در سخنان بقیٔه معلمان 
اخالق نگاه کنید. آیا اصل اخالقی را 
مطرح می کنند که خود انسان را 
به عنوان یک اصل لحاظ کرده باشند؟ 
پس چرا نیست؟

مطابـق ایـن نـگاه باید حفاظـت از سـامت و توّجه 
بـه نیازهـای آدمـی را به عنـوان یـک اصـل اخاقـی 
کنیـم. مـن اسـم  بـه اصـول اخاقـی اضافـه  پایـه 
بـه  ناظـر  یـا اصـول اخاقـی  را می گـذارم اصـل  آن 
خودبانـی. این هـا اصولـی پایـه ای هسـتند و بـرای 
ورود چنیـن  بـا  الزم انـد.  آدمـی  نگه داشـتن  سـالم 
اصولـی بـه اخـاق، اخـاق زمینه منـد و انسـانی تر 
می شـود. عـاوه بـر ایـن، راه دیگر زمینه مندسـازی 
شـود؛  مراتبـی  نیـز  اخـاق  کـه  اسـت  ایـن  اخـاق 
کـه امـور اخاقـی سـطوح و درجاتـی  بـه ایـن معنـا 
داشـته باشـند و مـا بتوانیـم از اخاقـی، اخاقی تـر، 
و اخاقی تریـن سـخن بگوییـم. به عبـارت دیگـر، 
امـر اخاقـی سـقف و کفـی داشـته باشـد. کسـی کـه 
مطابق با الگوی رفتاری پایین ترین سطح اخاق 
کاری اخاقـی انجـام داده اسـت و  رفتـار می کنـد، 
کـه مطابـق الگـوی رفتـاری باالتریـن سـطح  کسـی 
اخـاق رفتـار می کنـد نیـز کاری اخاقی انجـام داده 
رفتـار  اخـاق  پایین تریـن سـطح  اسـت. آن کـه در 
می کنـد نیـز کارش در مرتبٔه خودش قابل تحسـین 
اسـت. ایـن مراتـب اخاقـی بایـد در تعلیـم و تربیت 
آمـوزش داده شـوند و در رفتـار و قضاوت هـای مـا 
نیز حضور داشته باشند. آن نگاه صفر و صدی به 
اخاق مشـکل دارد و از نظر من مسـتعد این اسـت 

کـه آدمـی را از خـود بیگانـه سـازد.

آقای دکتر من از جانب آن ها پاسخ 
می دهم، ما تعریفی از انسان 
آرمانی داریم که برای رسیدن به این 
اصول اخالقی باید گام هایی بردارد و 
مرارت هایی را تحمل کند، 
محدودیت هایی را بر خود اعمال کند که 
از آن به عنوان تربیت اخالقی تعبیر 
می شود. بنابراین، در صورتی که انسان 
بر خود کنترل هایی را وضع کند، می تواند 
این اصول اخالقی را پیاده سازی کند.

به همین خاطر من می گویم که ضدانسـانی اسـت 
و خـود انسـان در آن غایـب اسـت، گویـی مـن بایـد 
کنـم و  کـه بیـرون از مـن اسـت، توجـه  بـه اصولـی 
چـرا خـود انسـان به عنـوان اصل مطرح نمی شـود. 
ممکـن  و  باشـد  کـم  جسـت وجوهایم  مـن  شـاید 
که یکی  است اصول اخاقی ای مطرح شده باشد 
از آن هـا بـه حفاظـت از خود انسـان برگـردد. ما باید 
اصول اخاقی را به صورت سلسله مراتبی ببینیم. 
اخاقـی  اصـول  بـاب  در  کـه  چیـزی  آن  برعکـس 
اخاقـی  اصـول  می کننـد.  مطـرح  هـم  به مـوازات 
مطرح شـده مـوازی هـم هسـتند و مـن بـر ایـن نقـد 
جدی دارم؛ زیرا اصول اخاقی باید سلسـله مراتبی 

کـه انجـام دادیـم، زنـی  در یکـی از مصاحبه هایـی 
کـه بـا همسـرم رابطـٔه  می گویـد مـن 15 سـال اسـت 
جنسـی نداشـته ام و نمی توانم طاق بگیرم؛ چون 
زن حـق طـاق نـدارد. بعـد از 15 سـال وارد رابطـٔه 
جنسـی بـا پسـر جوانـی می شـود و بـه شـدت دچـار 
عـذاب وجـدان و پشـیمان می شـود. کـدام اخاقـی 
اسـت؟ آیـا مـا به لحـاظ اخاقـی می توانیـم ایـن زن 
را محکـوم کنیـم؟ آیـا مـا حـق داریـم به او احسـاس 
گنـاه بدهیـم؟ آیـا اخاقـی اسـت کـه احسـاس گنـاه 
بـه چنین کسـی ببخشـیم؟ مـن نمی خواهـم از آن 
کنـم. می خواهـم فـرد در موقعیـت را  رابطـه دفـاع 
ترسـیم کنـم کـه انسـان این گونـه در موقعیـت قـرار 
می گیـرد و ایـن اصـا اسـتثنا نیسـت و این هـا مـدام 
بـه اشـکال مختلـف و هـر روز و در موقعیت هـای 
مختلـف رخ می دهـد و هر انسـانی ممکن اسـت در 
ایـن موقعیت هـا و تعارض هـا قـرار بگیـرد. اخـاق 
گنـاه  انتزاعـی بـه جـان چنیـن آدمـی حـس شـدید 
می ریـزد و هیـچ راه حلـی بـرای آن نـدارد؛ چـون فرد 
هیـچ راهـی نـدارد کـه از ایـن موقعیـت نجـات پیدا 
کنـد. چنیـن فـردی دو مسـئله دارد: نـه می توانـد 
نیـاز جنسـی اش  بـه  نـه می توانـد  و  بگیـرد  طـاق 
پاسـخ بدهـد و تـازه 15 سـال بـا نیـاز خـودش مبـارزه 
کـرده اسـت. حاال معلم اخاق بـه این فرد می گوید 

کـه چـه بکنـد؟ 

گاهی این اصول اخالقی در 
مقابل هم قرار می گیرند. 
مثال در اخالق زمینه مند وقتی صداقت 
در مقابل امانت و ایفای عهد قرار 
می گیرد و به صورت کلی در وضعیت 
تصادم اصول اخالق، تشخیص اینکه 
باید چه کرد، به چه صورت است و بر 
عهدٔه کیست؟

نکتـه ای کـه اضافـه می کنـم ایـن اسـت کـه در این 
اخـاق انتزاعـی و آرمانـی خـود انسـان به رسـمیت 
انسـان  اینکـه  از  غیـر  اسـت.  نشـده  شـناخته 
گرفتـه شـده،  به عنـوان یـک فـرد انتزاعـی در نظـر 
دیـده  اخـاق  ایـن  در  نیازهایـش  بـا  انسـان  خـود 
نشـده اسـت. مثا من ۴8 سـاعت است که گرسنه 
کـه  کنیـم  هسـتم، هیـچ پولـی هـم نـدارم و فـرض 
بـه  و  زده انـد  مـرا هـم  پـول  کیـف  و  مـن مسـافرم 
کـه بـرای مـن غـذا  هـر کسـی هـم مراجعـه می کنـم 
بخـرد، توجهـی نمی کنـد. حاال من سـه روز گرسـنه 
که سـیر شـوم. آیا  هسـتم و می خواهم نانی بدزدم 
نبایـد نـان بـدزدم و سـیر شـوم؟ آیـا باید از گرسـنگی 
بمیـرم؟ قـرص نانـی بـدزدم و رفـع گرسـنگی بکنـم 
یا از گرسـنگی عذاب بکشـم؟ کدام اخاقی اسـت؟ 
اخـاق انتزاعـی به طـور کلی می گوید کـه دزدی کار 
کـه مـن می پرسـم  بـدی اسـت. حـال آن چیـزی 
ایـن اسـت کـه انسـان در کجـای ایـن اخـاق جای 
دارد؟ نیازها و ضرورت های این انسـان، فشـارها و 
کـه بـه ایـن انسـان وارد می شـود،  درد و رنج هایـی 
کجـا دیـده اسـت؟ چـرا  خـود ایـن انسـان را اخـاق 
مسـلمات  جـزو  انسـان  نیازهـای  بـه  پاسـخ گویی 
کل مـن معتقـدم ایـن  اصـول اخاقـی نیسـت؟ در 

اخـاق انتزاعـی ضدانسـانی اسـت.

راه دیگر 
زمینه مندسازی 

اخالق این است 
که اخالق نیز 
مراتبی شود
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باشـند؛ یعنی شـما اصول اخاقی ای داشـته باشـی 
کـه بـر اصـول اخاقـی دیگـر سـوار بـوده و حاکـم بـر 
آن هـا باشـند. زمانـی کـه شـما ببینید اصـل اخاقی 
باالتـر نقـض می شـود، بایـد اصـل اخاقـی پایین تـر 
باعـث  نتوانـد  راسـت گویی  گـر  ا کنیـد.  نقـض  را 
حفـظ جـان شـود و جـان انسـانی بـه خطـر بیفتـد، 
این جـا حفـظ جـان انسـان ها اصـل اخاقـی باالتـر 
اسـت و راسـت گویی اصـل اخاقـی پایین تـر و مـن 
بایـد راسـت گویی را نقـض کنـم و بـرای پاسداشـت 
اصـل اخاقـی باالتـر دروغ بگویـم. بنابرایـن، مـن 
اصول اخاقی را سلسـله مراتبی می بینم؛ نه مانند 
کـه  سـتون های مـوازی. از ایـن رو، اصـول اخاقـی 
در پاییـن ایـن سلسـله اصـول هسـتند هـر زمـان که 
بایـد نقـض شـوند، باید آن هـا را نقض کـرد و این را 
این گونـه بایـد ترسـیم کـرد کـه ایـن اصـول اخاقـی 
همراه با خود انسـان و با حفظ خود انسـان باشـد و 
بایـد آن را در بـاال قـرار دهیـم، نـه در پاییـن. انسـان 
گرفتـه  نظـر  در  بایـد  هسـت  کـه  همان گونـه  نیـز 
کـه  کـه بایـد باشـد. آن اخاقـی  شـود، نـه آن گونـه 
انسـان را همان گونه که باید باشـد می بیند، بسـیار 
انتزاعـی،  اخـاق  بنابرایـن،  اسـت.  ضدانسـانی 
انسـان را آن گونـه کـه هسـت نمی بینـد و این کاما 

غیرانسـانی اسـت.

از منظر اجتماعی و حوزٔه امور 
اجتماعی باید چه بسترهایی 
برای تحقق این اخالق ایجاد شود؟ و 
برای اینکه این ساختار اجتماعی 
نظمی پیدا کند، چه کارهایی باید 
انجام شود؟

االن بـه دلیـل وضعیتـی کـه وجـود دارد ایـن اخاق 
انتزاعـی، در اذهـان هسـت و مـا این گونـه تربیـت 
کتاب هـا  می شـویم و دائمـا در فضـای عمومـی و 
یک سـری  خانـواده  درون  در  امـا  می شـود؛  گفتـه 
چیزهـای دیگـری یـاد می گیریـم کـه انسـان از پس 
زندگـی اش بـر بیایـد. در واقـع، همـان فاصلـٔه بیـن 
فرهنـگ آرمانـی و فرهنـگ واقعـی این جـا سـاخته 
کـه مـا در فرهنـگ  و پرداختـه می شـود. آن چیـزی 
واقعـی می بینیـم ایـن اسـت کـه مـا از پس ماجـرا بر 
بیاییم و با کلک و زرنگی مسئله خود را حل کنیم. 
در فرهنـگ واقعـی ایـن زرنگـی تشـویق می شـود. 
صـد  در  صـد  آرمانـی  فرهنـگ  در  مـورد  ایـن  امـا 
غیراخاقـی و غیرانسـانی اسـت. فاصلـٔه عجیبـی 
بیـن این هـا وجـود دارد و ایـن فاصلـٔه عظیـم بیـن 
این دو فرهنگ موجب دو رویی و ریاکاری اسـت. 
اما اخاق زمینه ای می تواند این فاصله را پوشش 
دهـد و مـا بایـد آموزش هـای خـود را تغییـر دهیـم؛ 
آموزش هایـی عرضـه کنیم که معطـوف به زندگی 
واقعـی انسـان اسـت و معطـوف بـه اسـطوره ها هم 
نیسـت. مثـا در ادبیـات و موسـیقی ایـن فرهنگ، 
حـرف از عشـق فـراوان اسـت؛ امـا در دنیـای واقعـی 
همـان  ایـن  اسـت.  آن  ضـد  دقیقـا  وضعیـت  مـا 
مـا  دارد.  وجـود  کـه  اسـت  فاصلـه ای  و  شـکاف 
انسـان  و  اخـاق داریـم  را هـم در  همیـن مشـکل 
واقعـی را به رسـمیت نمی شناسـیم و بـرای انسـان 
کجـا  کـه  در درون موقعیـت اندیشـه ای نکرده ایـم 
اخاقـی اسـت و کجـا اخاقی نیسـت. مثـا موردی 

کـه بـرای خـود مـن پیـش آمـد. بیمـاری را بایـد در 
برخـورد  آن جـا  در  می کـردم.  بسـتری  بیمارسـتان 
بـدی بـا مـن شـد. یا بایـد سـکوت می کردم تـا بیمار 
بسـتری می شـد یـا بایـد پاسـخ آن فـرد را مـی دادم. 
حـال میـان دو اصـل اخاقـی حفـظ عزت نفـس و 
حفـظ جـان یک نفر باید یکی را انتخاب می کردم؛ 

گـر مـن یـک درصـد احتمـال بدهـم کـه حفـظ  زیـرا ا
عزت نفـس ممکـن اسـت بـه پذیـرش بیمـار لطمـه 
کنـم. ایـن دائمـا  بزنـد، بایـد اولـی را فـدای دومـی 
بـرای مـا در همٔه محیط هـا رخ می دهد. بنابراین، 
در این جا باید برای انسان ها تبیین کنیم که شما 

بایـد در ایـن موقعیـت کدام یک از اصـول اخاقی را 
اولویـت بدهیـد. تـا زمانـی که با چنیـن موقعیت ها 
و ساختارهایی مواجه هستیم، باید این را آموزش 
کـه زندگـی می کنیـم ایـن  بدهیـم و در جامعـه ای 
شـرایط دائما پیش می آید. این به نظر من به طور 
کلـی جایش خالی اسـت و خأل بسـیار جـدی داریم. 
کـه دائمـا بـرای مـن وجـود دارد و  ایـن مواجهـات 
بـرای دیگـران وجـود داشـته و بـرای مـن توضیـح 
رسـانده  زمینه منـد  اخـاق  ایـدٔه  بـه  مـرا  داده انـد، 

اسـت.

مثال در هفت اصل اخالقی استاد 
ملکیان که بیان شد در کدام 
مورد می گوید که باید من به خودم 
برسم؟ شما در سخنان بقیٔه معلمان 
اخالق نگاه کنید. آیا اصل اخالقی را 
مطرح می کنند که خود انسان را 
به عنوان یک اصل لحاظ کرده باشند؟ 
پس چرا نیست؟

مطابـق ایـن نـگاه باید حفاظـت از سـامت و توّجه 
بـه نیازهـای آدمـی را به عنـوان یـک اصـل اخاقـی 
کنیـم. مـن اسـم  بـه اصـول اخاقـی اضافـه  پایـه 
بـه  ناظـر  یـا اصـول اخاقـی  را می گـذارم اصـل  آن 
خودبانـی. این هـا اصولـی پایـه ای هسـتند و بـرای 
ورود چنیـن  بـا  الزم انـد.  آدمـی  نگه داشـتن  سـالم 
اصولـی بـه اخـاق، اخـاق زمینه منـد و انسـانی تر 
می شـود. عـاوه بـر ایـن، راه دیگر زمینه مندسـازی 
شـود؛  مراتبـی  نیـز  اخـاق  کـه  اسـت  ایـن  اخـاق 
کـه امـور اخاقـی سـطوح و درجاتـی  بـه ایـن معنـا 
داشـته باشـند و مـا بتوانیـم از اخاقـی، اخاقی تـر، 
و اخاقی تریـن سـخن بگوییـم. به عبـارت دیگـر، 
امـر اخاقـی سـقف و کفـی داشـته باشـد. کسـی کـه 
مطابق با الگوی رفتاری پایین ترین سطح اخاق 
کاری اخاقـی انجـام داده اسـت و  رفتـار می کنـد، 
کـه مطابـق الگـوی رفتـاری باالتریـن سـطح  کسـی 
اخـاق رفتـار می کنـد نیـز کاری اخاقی انجـام داده 
رفتـار  اخـاق  پایین تریـن سـطح  اسـت. آن کـه در 
می کنـد نیـز کارش در مرتبٔه خودش قابل تحسـین 
اسـت. ایـن مراتـب اخاقـی بایـد در تعلیـم و تربیت 
آمـوزش داده شـوند و در رفتـار و قضاوت هـای مـا 
نیز حضور داشته باشند. آن نگاه صفر و صدی به 
اخاق مشـکل دارد و از نظر من مسـتعد این اسـت 

کـه آدمـی را از خـود بیگانـه سـازد.

آقای دکتر من از جانب آن ها پاسخ 
می دهم، ما تعریفی از انسان 
آرمانی داریم که برای رسیدن به این 
اصول اخالقی باید گام هایی بردارد و 
مرارت هایی را تحمل کند، 
محدودیت هایی را بر خود اعمال کند که 
از آن به عنوان تربیت اخالقی تعبیر 
می شود. بنابراین، در صورتی که انسان 
بر خود کنترل هایی را وضع کند، می تواند 
این اصول اخالقی را پیاده سازی کند.
به همین خاطر من می گویم که ضدانسـانی اسـت 
و خـود انسـان در آن غایـب اسـت، گویـی مـن بایـد 
کنـم و  کـه بیـرون از مـن اسـت، توجـه  بـه اصولـی 
چـرا خـود انسـان به عنـوان اصل مطرح نمی شـود. 
ممکـن  و  باشـد  کـم  جسـت وجوهایم  مـن  شـاید 
که یکی  است اصول اخاقی ای مطرح شده باشد 
از آن هـا بـه حفاظـت از خود انسـان برگـردد. ما باید 
اصول اخاقی را به صورت سلسله مراتبی ببینیم. 
اخاقـی  اصـول  بـاب  در  کـه  چیـزی  آن  برعکـس 
اخاقـی  اصـول  می کننـد.  مطـرح  هـم  به مـوازات 
مطرح شـده مـوازی هـم هسـتند و مـن بـر ایـن نقـد 
جدی دارم؛ زیرا اصول اخاقی باید سلسـله مراتبی 

کـه انجـام دادیـم، زنـی  در یکـی از مصاحبه هایـی 
کـه بـا همسـرم رابطـٔه  می گویـد مـن 15 سـال اسـت 
جنسـی نداشـته ام و نمی توانم طاق بگیرم؛ چون 
زن حـق طـاق نـدارد. بعـد از 15 سـال وارد رابطـٔه 
جنسـی بـا پسـر جوانـی می شـود و بـه شـدت دچـار 
عـذاب وجـدان و پشـیمان می شـود. کـدام اخاقـی 
اسـت؟ آیـا مـا به لحـاظ اخاقـی می توانیـم ایـن زن 
را محکـوم کنیـم؟ آیـا مـا حـق داریـم به او احسـاس 
گنـاه بدهیـم؟ آیـا اخاقـی اسـت کـه احسـاس گنـاه 
بـه چنین کسـی ببخشـیم؟ مـن نمی خواهـم از آن 
کنـم. می خواهـم فـرد در موقعیـت را  رابطـه دفـاع 
ترسـیم کنـم کـه انسـان این گونـه در موقعیـت قـرار 
می گیـرد و ایـن اصـا اسـتثنا نیسـت و این هـا مـدام 
بـه اشـکال مختلـف و هـر روز و در موقعیت هـای 
مختلـف رخ می دهـد و هر انسـانی ممکن اسـت در 
ایـن موقعیت هـا و تعارض هـا قـرار بگیـرد. اخـاق 
گنـاه  انتزاعـی بـه جـان چنیـن آدمـی حـس شـدید 
می ریـزد و هیـچ راه حلـی بـرای آن نـدارد؛ چـون فرد 
هیـچ راهـی نـدارد کـه از ایـن موقعیـت نجـات پیدا 
کنـد. چنیـن فـردی دو مسـئله دارد: نـه می توانـد 
نیـاز جنسـی اش  بـه  نـه می توانـد  و  بگیـرد  طـاق 
پاسـخ بدهـد و تـازه 15 سـال بـا نیـاز خـودش مبـارزه 
کـرده اسـت. حاال معلم اخاق بـه این فرد می گوید 

کـه چـه بکنـد؟ 

گاهی این اصول اخالقی در 
مقابل هم قرار می گیرند. 
مثال در اخالق زمینه مند وقتی صداقت 
در مقابل امانت و ایفای عهد قرار 
می گیرد و به صورت کلی در وضعیت 
تصادم اصول اخالق، تشخیص اینکه 
باید چه کرد، به چه صورت است و بر 
عهدٔه کیست؟

نکتـه ای کـه اضافـه می کنـم ایـن اسـت کـه در این 
اخـاق انتزاعـی و آرمانـی خـود انسـان به رسـمیت 
انسـان  اینکـه  از  غیـر  اسـت.  نشـده  شـناخته 
گرفتـه شـده،  به عنـوان یـک فـرد انتزاعـی در نظـر 
دیـده  اخـاق  ایـن  در  نیازهایـش  بـا  انسـان  خـود 
نشـده اسـت. مثا من ۴8 سـاعت است که گرسنه 
کـه  کنیـم  هسـتم، هیـچ پولـی هـم نـدارم و فـرض 
بـه  و  زده انـد  مـرا هـم  پـول  کیـف  و  مـن مسـافرم 
کـه بـرای مـن غـذا  هـر کسـی هـم مراجعـه می کنـم 
بخـرد، توجهـی نمی کنـد. حاال من سـه روز گرسـنه 
که سـیر شـوم. آیا  هسـتم و می خواهم نانی بدزدم 
نبایـد نـان بـدزدم و سـیر شـوم؟ آیـا باید از گرسـنگی 
بمیـرم؟ قـرص نانـی بـدزدم و رفـع گرسـنگی بکنـم 
یا از گرسـنگی عذاب بکشـم؟ کدام اخاقی اسـت؟ 
اخـاق انتزاعـی به طـور کلی می گوید کـه دزدی کار 
کـه مـن می پرسـم  بـدی اسـت. حـال آن چیـزی 
ایـن اسـت کـه انسـان در کجـای ایـن اخـاق جای 
دارد؟ نیازها و ضرورت های این انسـان، فشـارها و 
کـه بـه ایـن انسـان وارد می شـود،  درد و رنج هایـی 
کجـا دیـده اسـت؟ چـرا  خـود ایـن انسـان را اخـاق 
مسـلمات  جـزو  انسـان  نیازهـای  بـه  پاسـخ گویی 
کل مـن معتقـدم ایـن  اصـول اخاقـی نیسـت؟ در 

اخـاق انتزاعـی ضدانسـانی اسـت.

راه دیگر 
زمینه مندسازی 

اخالق این است 
که اخالق نیز 
مراتبی شود
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دین؛ پشتوانه اخالق
ݡگفت و ݡگو با حجت االسالم فاضل میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم

 رابطه بین دین و ایدئولوژی به 
چه صورت است؟ و اینکه آیا 
شما می پذیرید که جامعه دینی همان 
جامعه ایدئولوژیک است یا خیر؟

مـن نمی دانـم منظـور کسـانی کـه ایـن واژه را وضع 
سیاسـت  و  فلسـفه  اصطـاح  در  را  آن  یـا  کرده انـد 
اخـاق بـه کار برده انـد، دقیقا چیسـت؟ ایدئولوژی 
مارکـس  ادبیـات  در  بیشـتر  کـه  اسـت  اندیشـه ای 
مکتـب  در  می شـد.  اسـتفاده  مارکسیسـت ها  و 
اسـت.  محکـوم  ایدئولـوژی  مارکـس،  ادبیـات  و 
ایدئولـوژی ناظـر بـر اعمال اندیشـه طبقـه حاکم بر 
گفـت ایدئولـوژی تقریبـا  جامعـه اسـت. می تـوان 
بـه همیـن معناسـت. اینکـه ما هـر نـوع دین گرایی 
مـن  بـرای  کنیـم  معنـا  ایدئولـوژی  را  جامعـه  در 
چنـدان روشـن نیسـت. بـه نظر من مفهـوم جامعه 
ادبیـات مارکـس  کـه در  بـه معنایـی  ایدئولوژیـک 
نیسـت؛  و مقبولـی  اسـت، جامعـه مطلـوب  آمـده 
یعنـی جامعـه ای کـه فقـط اندیشـه طبقـه حاکم بر 
آن حکومـت کنـد. در چنیـن جامعـه ای اندیشـه ها 
آزاد نیسـت، نقـد و انتقـاد آزاد نیسـت. نسـخه ای 
کـه بـرای اداره آن جامعـه پیچیـده می شـود همان 
نسـخه ای اسـت کـه طبقـه حاکم می پیچـد و باید 
هـر چـه بـه صـاح اوسـت در جامعـه بـه اجـرا در آید؛ 
که تمام متفکران آن برایش نسخه  اما جامعه ای 
آزاد  اندیشـه ها  و  می کننـد  صحبـت  می پیچنـد، 

اسـت بـه آن معنـا ایدئولوژیکـی نیسـت. بنابرایـن 
جامعـه ایدئولوژیـک بـه آن معنایی که گفتنـد، امر 
مطلوبـی نیسـت و هیـچ گاه دیـن چنیـن دعوتـی 
نمی کنـد و نمی گویـد جامعـه ای مطلوب من اسـت 

کنـد. کـه اندیشـه طبقـه حاکـم بـر آن حکومـت 
دیـن غالبـا مقولـه ای ارزشـی اسـت؛ البتـه جنبـه و 
روش هـم دارد. دیـن آمـده اسـت تـا انسـان را بـه 
برسـاند.  نجات یافتـه  و  سـعادتمند  جامعـه  یـک 
گـر بخواهیـم دیـن را بـر اسـاس بینـش قرآنی معنا  ا
قـرار می گیـرد:  مقولـه  در سـه  مفهـوم  ایـن  کنیـم، 

ایمـان، انفـاق و ارتبـاط بـا مـردم و عبـادات.
یـک: »یؤمنـون بالغیـب« یعنـی بـه جهـان غیـب 
دیـن  ارکان  از  یکـی  ایـن  و  باشـید  داشـته  ایمـان 

اسـت.
کـه بـه معنـای عبـادت و  دو: »و یقیمـون الصـاه« 

ارتبـاط بـا خداونـد اسـت.
کـه بـه  سـه: »و ممـا رزقناهـم ینفقـون« و چیـزی را 
کننـد. ایـن بـه معنـای  ایـن جامعـه دادیـم انفـاق 

ارتبـاط بـا مـردم اسـت.
آیات مشابه این آیه در قرآن فراوان است که دین 
بـه معنـای ایمان به غیـب، ارتباط با خداونـد از راه 
عبـادت و ارتبـاط بـا مـردم از راه انفـاق، صدقـات و 
مرتبـط  ایدئولـوژی  بـا  مباحـث  ایـن  اسـت.  زکات 
نیست؛ مگر اینکه بخواهیم به نام دین، اندیشه 
کنیـم. در ایـن  طبقـه خاصـی را بـر جامعـه حاکـم 

صـورت چنیـن جامعـه ای ایدئولوژیـک اسـت؛ امـا 
جامعـه دینی نیسـت.

حاکمه  هیئت  طبقه  ایدئولوژیک  جامعه  در 
به عنوان طبقه رسمی جامعه شناخته می شود. 
ارتشیان،  شامل  قدیم  زمان های  در  طبقه  این 
امروزه  اما  بود؛  حاکمان  و  سیاسی ها  روحانیان، 
جامعه  رسمی  طبقه  استبدادی  کشورهای  در 
که حکومت می کند و دیگر  همان طبقه ای است 
گر بگوییم جامعه  طبقات جامعه، رسمی نیستند. ا
که یک طبقه رسمی مثل  دینی یعنی جامعه ای 
کند، در واقع آن  طبقه روحانیان بر آن حکومت 
جامعه ایدئولوژیک است و در نگاه ما جامعه دینی 
کارشناس  که  کسانی  نیست. روحانیان به عنوان 
مانند  دارند؛  ضرورت  جامعه  برای  هستند  دین 
طبقه پزشکان، طبقه مهندسان و هر رشته ای در 
جامعه که برای خودش کارشناسی دارد و مردم به 
آن مراجعه می کنند. روحانیت هم از تاریخچه ای 
کارشناس  به عنوان  وجودش  که  است  برخوردار 
ضرورت دارد. وقتی بگوییم عاوه بر اینکه وجود 
حاکم  رسمی  طبقه  یک  دارد  ضرورت  روحانیت 
جامعه  دیگر  جامعه  این  هست،  هم  جامعه  بر 
نیست،  دینی  جامعه ای  دیگر  نیست،  مقبولی 
طبقه  روحانیت  وقتی  است.  ایدئولوژیک  بلکه 
گفتم و برای خود  رسمی شود می گوید هرچه من 
کرد؛  خط قرمز دارد، چنانکه انتقاد هم نمی شود 
کلیسا در قرون وسطا  که اربابان  مانند جامعه ای 

برای مردم پدید آوردند.

آیا شما می فرمایید دین به غیر از 
آن سه حوزه، جـایـگـاهـی برای 
دخالت و نفوذ در جهت مدیریت 
جامعه ندارد؟

دیـن هـم جنبه هـای ارزشـی دارد و هم جنبه های 
روشـی. روشـی یعنـی چـه؟ دیـن می خواهـد مـردم 
توّجـه  بـه محیط زیسـت  باشـند،  رفـاه  در  جامعـه 
از بهداشـت برخـوردار باشـند، مـردم  شـود، مـردم 
گرسـنه نباشـند، سـرقت نباشـد، بی عفتـی نباشـد 
و...؛ اّمـا بـا چـه روشـی بایـد پیـش رفـت و جامعـه 
کـه مخـل آسـایش و  را سـاخت تـا ایـن معضاتـی 

کرامـت بشـر اسـت، وجـود نداشـته باشـد.
گذار می کند. در دنیای  دین روشش را به عقل وا
حفظ  محیط زیست،  حفظ  در  انسان  بشریت، 
توسعه انسانی و بهداشت، یا در دوره کنونی درباره 
کسیناسیون با اتکا به عقل و تجربه عمل  مسئله وا
می کند. بر این اساس، دین قائل به مرز دینی و 
می دهد  اجازه  شما  به  دین  نیست.  جغرافیایی 
حتی به چین و آمریکا بروید و می گوید هر کشوری 
که توانسته است از طریق عقل و تجربه یکی از 
کند شما هم از آن کشور الگو  مشکات بشر را حل 
کنید.  حل  را  مشکل  و  بروید  راه  همان  بگیرید، 
دین هیچ گاه نگفته حل تمام مشکات بشر به 
عهده من است و چنین ادعایی ندارد. وقتی قرآن 
می گوید »الرطب والیابس الی فی کتاب مبین«: هر 
کتاب است یعنی آن تر و خشکی  تر و خشکی در 

که مربوط به هدایت بشر است؛ یقیمون بالغیب، 
هیچ  ینفقون.  رزقناهم  مما  و  بالصاه  یقیمون 
که دین شامل همه نیازهای بشر  مفسری نگفته 
گر  ا ندارد.  ادعایی  چنین  هم  دین  خود  و  است 
بشری بخواهد همه مشکاتش را از طریق دین 
کند آن جامعه هیچ گاه به سعادت نمی رسد.  حل 
که بسیار مهم  خداوند دو پدیده در عالم آفریده 
است: پدیده وحی و پدیده عقل. این دو پدیده 
قابل تطبیق نیستند؛ اما در کنار هم معنا می دهند. 
برچیده  عقل  و  شد  وحیانی  فقط  جامعه ای  گر  ا
گر  شد آن جامعه به جایی نمی رسد. همچنین ا
را  وحی  پدیده  و  شد  عقانی  فقط  جامعه  یک 
کامیاب نمی شود. بنابراین خداوند  گذاشت  کنار 
برای شما وحی فرستادم  که  می گوید همان طور 
که پیامبران با شما حرف بزنند: »یزکیهم و یعلمهم 
الکتاب و الحکمه«، همان طور هم من در درون 
شما پیامبر دیگری به نام پیامبر باطن قرار دادم که 
آن پیامبر باطن هم مشکات شما را حل می کند، 
گر  یعنی آن پیامبر باطن هم کار پیغمبری می کند. ا
شما با پیامبر باطن یعنی عقل، مسئله بهداشت 
کردید، عملی  بشر، محیط زیست و اقتصاد را حل 
پیامبرانه انجام داده اید. عقل هم مخلوق خداوند 
نوعی  می گوید  سخن  انسان  با  که  عقلی  است. 
جامعه ای  چنین  است.  خداوند  طرف  از  پیامبر 
گفتیم، جامعه ایدئولوژیک  که  بر اساس معنایی 

نیست، بلکه جامعه ای وحیانی و عقانی است.

متناسب با آنچه شما می فرمایید 
بحث حــِق نـاحــق بــودن مطرح 
گر از منظر دینی و ارزش های  می شود. ا
دیـــنــــی مـــواردی بـه عــنـوان اهـــداف و 
چهارچوب تعیین شود که جامعه باید 
به آن ها برسد، ممکن است از منظر 
برخی، این موارد، ارزش و هدف قلمداد 
نشود یا بـعــضــی از اهـــداف در تــنـاقــــض 
با چهارچوب هایی باشد که دین بیان 
می کند یا حتی ممکن است از لحاظ 
عقل عرفی جامعه موردپذیرش نباشد. 
حدود اهداف و ارزش هــایـــی کــــه دیــن 
بیان می کند در چه مقیاسی است و در 
کجاها باید باشد؟ برخی از این اهدافی 
که شما برشمردید ممکن است در 
برهه هایی و با گذشت زمان با عقل 
جامعه در تناقض قرار گیرد. این 
چهارچوب های کلی که در گذشت زمان 
و در تحوالت اجتماعی تفاوت هایی پیدا 
می کند به چه صورت است؟ زیرا راجع 
به همان کلیاتی که شما می فرمایید هم 
جامعه دچار اختالف می شود.
گر انسـان بـه آن اهداف دین  مـن بـر این باورم که ا
دقـت کند، هیچ گاه بشـر بـا روحیه متناقض به آن 
نـگاه نمی کنـد. مثـا در آیـه ای از قـرآن آمـده اسـت 
گـر فـردی مرتکـب  کنیـد یـا ا کـه دسـت دزد را قطـع 
کاری خاف عفت عمومی شد به او تازیانه بزنید. 
قـرآن می خواهـد  کـه  این هـا روش هایـی هسـتند 

از طریـق آن هـا بـه جامعـه مطلـوب برسـد. در هـر 
جامعه ای حفظ مال مردم واجب اسـت و دزدی و 
تجاوز به عفت عمومی اعمال نامطلوبی هستند. 
کسـی مرتکـب جرمـی می شـده اسـت  گـر  روزگاری ا
از طرقـی او را تــأدیب و تعزیـر می کردنـد یـا حـّدی 
برایـش اجـرا می کردنـد. امـروزه دنیـا می گویـد مـن 
روش هـای بهتـری دارم کـه در جامعـه شـما دزدی 
ایـن  نیفتـد.  اتفـاق  عمومـی  عفـت  بـه  تجـاوز  یـا 
از  دسـته  آن  می گویـم  بنـده  دارد؟  اشـکالی  چـه 
روش هایـی را کـه مربـوط بـه زمانـی بوده اسـت که 
امـروزه معنـا نمی دهد، کنـار می گـذارم و روش های 
بـه آن  تـا  کار می گیـرم  بـه  را  علمی تـر و تجربی تـر 
اهداف برسـم؛ همان اهداف عالی بشـر که اهداف 
قـرآن هـم هسـت. اشـتباه مـا ایـن اسـت کـه احکام 
دیـن را بـا اهـداف دیـن ممـزوج می کنیـم. احـکام 
باشـد،  متغیـر  زمـان  هـر  در  اسـت  ممکـن  دینـی 
کـه  مثـا در زمانـی عمـل مطلـوب ایـن بـوده اسـت 
کسـی  گـر  دختـران را در 9 سـالگی شـوهر دهنـد یـا ا
۴ زن را بـه همسـری می گرفـت نامطلـوب نبـود. 
بـه  قانونـی  سـّن  زیـر  را  دختـری  شـما  گـر  ا امـروزه 
گـر  ازدواج در آوریـد مـورد مذمـت قـرار می گیریـد. یـا ا
مـردی چهـار زن داشـته باشـد و طـاق حـق مـرد 
زیـرا  چـرا؟  نمی کنـد،  قبـول  دادگاهـی  باشـد هیـچ 
کـرده اسـت.  عـرف زمـان ایـن روش هـا را متحـّول 
اهـداف دیـن  از  را  بایـد احـکام دیـن  مـا  بنابرایـن 
کـه  آنـگاه  نمی گویـد  دیـن  هیـچ گاه  کنیـم.  جـدا 
کنـد شـامل  گفتـم دختـر بایـد در 9 سـالگی ازدواج 
گـر طـاق  همـه زمان هـا و همـه مکان هاسـت یـا ا
بـه دسـت مـرد باشـد بـرای همـه زمان هـا و همـه 
کار در روزگاری  مکان هاسـت. ممکـن اسـت ایـن 
کسـی هـم  و  بـوده  تاریـخ مطلـوب  از  برهـه ای  یـا 
بـا  خـدا  پیامبـر  مثـا  اسـت.  نمی کـرده  اعتـراض 
عایشه ازدواج کرد، چند همسر داشت و کسی هم 
بـه او اعتـراض نمی کـرد. با همه اعتراض هایی که 
کسـی نمی گفـت چـرا  بـه پیامبـر می شـد هیـچ گاه 
کـرد یـا چـرا  پیغمبـر خـدا بـا دختـر 9 سـاله ازدواج 
10 همسـر دارد. هیچ کـس او را مـورد مذمـت قـرار 
کاری  چنیـن  جامعـه  آن  عـرف  در  زیـرا  نمـی داد؛ 
گـر پیغمبـر در  کـه ا مرسـوم بـود. مـن بـر ایـن بـاورم 
کاری نمی کـرد؛ زیـرا  جامعـه امـروز مـا بـود چنیـن 
در عـرف جامعـه محکـوم و مذمـوم اسـت. معروف 
یعنـی آنچـه عـرف جامعـه آن را بپسـندد منکـر آن 
کـه عـرف جامعـه آن را نپسـندد. بنابرایـن  اسـت 
اینکـه شـما می گوییـد ممکـن اسـت مـا امـروزه بـا 
مسـائلی روبه رو شـویم که با دین در تعارض باشـد 
بنـده می گویـم فکـر نمی کنـم مسـائل امـروز مـا بـا 
اهـداف دیـن در تعـارض باشـد؛ امـا ممکـن اسـت 
بـا احـکام دیـن در تعـارض باشـد. لـذا احـکام دیـن 
نیسـتیم  ملـزم  هیـچ گاه  مـا  و  اسـت  تأویـل  قابـل 
گفته  همیشـه به آن روش های مجازاتی که قرآن 
اسـت، عمـل کنیـم. امروز شـما نمی توانید کسـی را 
کـه مرتکـب زنـای محصنـه شـده اسـت، سنگسـار 
کنیـد؛ زیـرا عـرف شـما را مذمـت می کنـد و دنیـا این 
را نمی پسـندد. عـرف امـروز آن روش هـای تعزیری 

گفتمان هــای  کنــون یکــی از مهم تریــن منابــع اخــالق و توســعه دهنده آن در جامعــه، دیــن بــوده اســت.  از دیربــاز تا
گاهــی  گونــی بــه خودآ گونا کــه مــردم را بــر اســاس شــیوه های  گفتمان هــای اخالق محــوری هســتند  دینــی، عمدتــا 
اخالقــی دعــوت می کننــد. امــا برخــی رویکردهــای متفــاوت و تفاســیر متعصبانــه از دیــن در طــول تاریــخ ســبب شــده 
کــه تحمــل پذیــرش ایدئولوژی هــای دیگــر و آزادی آرا و  کننــد  اســت آن را در جامعــه تبدیــل بــه امــری ایدئولوژیــک 
اندیشــه های دیگــر را نــدارد. در ایــن گفت وگــو کــه بــا حجت االســالم فاضــل میبــدی صــورت گرفتــه، بررســی گفتمــان 

دینــی بــر اســاس شــرایط جوامــع امــروزی در رابطــه بــا اخــالق را می خوانیــد.

در جامعه 
ایدئولوژیک 
طبقه هیئت 

کمه به عنوان  حا
طبقه رسمی 

جامعه شناخته 
می شود
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دین؛ پشتوانه اخالق
ݡگفت و ݡگو با حجت االسالم فاضل میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم

 رابطه بین دین و ایدئولوژی به 
چه صورت است؟ و اینکه آیا 
شما می پذیرید که جامعه دینی همان 
جامعه ایدئولوژیک است یا خیر؟

مـن نمی دانـم منظـور کسـانی کـه ایـن واژه را وضع 
سیاسـت  و  فلسـفه  اصطـاح  در  را  آن  یـا  کرده انـد 
اخـاق بـه کار برده انـد، دقیقا چیسـت؟ ایدئولوژی 
مارکـس  ادبیـات  در  بیشـتر  کـه  اسـت  اندیشـه ای 
مکتـب  در  می شـد.  اسـتفاده  مارکسیسـت ها  و 
اسـت.  محکـوم  ایدئولـوژی  مارکـس،  ادبیـات  و 
ایدئولـوژی ناظـر بـر اعمال اندیشـه طبقـه حاکم بر 
گفـت ایدئولـوژی تقریبـا  جامعـه اسـت. می تـوان 
بـه همیـن معناسـت. اینکـه ما هـر نـوع دین گرایی 
مـن  بـرای  کنیـم  معنـا  ایدئولـوژی  را  جامعـه  در 
چنـدان روشـن نیسـت. بـه نظر من مفهـوم جامعه 
ادبیـات مارکـس  کـه در  بـه معنایـی  ایدئولوژیـک 
نیسـت؛  و مقبولـی  اسـت، جامعـه مطلـوب  آمـده 
یعنـی جامعـه ای کـه فقـط اندیشـه طبقـه حاکم بر 
آن حکومـت کنـد. در چنیـن جامعـه ای اندیشـه ها 
آزاد نیسـت، نقـد و انتقـاد آزاد نیسـت. نسـخه ای 
کـه بـرای اداره آن جامعـه پیچیـده می شـود همان 
نسـخه ای اسـت کـه طبقـه حاکم می پیچـد و باید 
هـر چـه بـه صـاح اوسـت در جامعـه بـه اجـرا در آید؛ 
که تمام متفکران آن برایش نسخه  اما جامعه ای 
آزاد  اندیشـه ها  و  می کننـد  صحبـت  می پیچنـد، 

اسـت بـه آن معنـا ایدئولوژیکـی نیسـت. بنابرایـن 
جامعـه ایدئولوژیـک بـه آن معنایی که گفتنـد، امر 
مطلوبـی نیسـت و هیـچ گاه دیـن چنیـن دعوتـی 
نمی کنـد و نمی گویـد جامعـه ای مطلوب من اسـت 

کنـد. کـه اندیشـه طبقـه حاکـم بـر آن حکومـت 
دیـن غالبـا مقولـه ای ارزشـی اسـت؛ البتـه جنبـه و 
روش هـم دارد. دیـن آمـده اسـت تـا انسـان را بـه 
برسـاند.  نجات یافتـه  و  سـعادتمند  جامعـه  یـک 
گـر بخواهیـم دیـن را بـر اسـاس بینـش قرآنی معنا  ا
قـرار می گیـرد:  مقولـه  در سـه  مفهـوم  ایـن  کنیـم، 

ایمـان، انفـاق و ارتبـاط بـا مـردم و عبـادات.
یـک: »یؤمنـون بالغیـب« یعنـی بـه جهـان غیـب 
دیـن  ارکان  از  یکـی  ایـن  و  باشـید  داشـته  ایمـان 

اسـت.
کـه بـه معنـای عبـادت و  دو: »و یقیمـون الصـاه« 

ارتبـاط بـا خداونـد اسـت.
کـه بـه  سـه: »و ممـا رزقناهـم ینفقـون« و چیـزی را 
کننـد. ایـن بـه معنـای  ایـن جامعـه دادیـم انفـاق 

ارتبـاط بـا مـردم اسـت.
آیات مشابه این آیه در قرآن فراوان است که دین 
بـه معنـای ایمان به غیـب، ارتباط با خداونـد از راه 
عبـادت و ارتبـاط بـا مـردم از راه انفـاق، صدقـات و 
مرتبـط  ایدئولـوژی  بـا  مباحـث  ایـن  اسـت.  زکات 
نیست؛ مگر اینکه بخواهیم به نام دین، اندیشه 
کنیـم. در ایـن  طبقـه خاصـی را بـر جامعـه حاکـم 

صـورت چنیـن جامعـه ای ایدئولوژیـک اسـت؛ امـا 
جامعـه دینی نیسـت.

حاکمه  هیئت  طبقه  ایدئولوژیک  جامعه  در 
به عنوان طبقه رسمی جامعه شناخته می شود. 
ارتشیان،  شامل  قدیم  زمان های  در  طبقه  این 
امروزه  اما  بود؛  حاکمان  و  سیاسی ها  روحانیان، 
جامعه  رسمی  طبقه  استبدادی  کشورهای  در 
که حکومت می کند و دیگر  همان طبقه ای است 
گر بگوییم جامعه  طبقات جامعه، رسمی نیستند. ا
که یک طبقه رسمی مثل  دینی یعنی جامعه ای 
کند، در واقع آن  طبقه روحانیان بر آن حکومت 
جامعه ایدئولوژیک است و در نگاه ما جامعه دینی 
کارشناس  که  کسانی  نیست. روحانیان به عنوان 
مانند  دارند؛  ضرورت  جامعه  برای  هستند  دین 
طبقه پزشکان، طبقه مهندسان و هر رشته ای در 
جامعه که برای خودش کارشناسی دارد و مردم به 
آن مراجعه می کنند. روحانیت هم از تاریخچه ای 
کارشناس  به عنوان  وجودش  که  است  برخوردار 
ضرورت دارد. وقتی بگوییم عاوه بر اینکه وجود 
حاکم  رسمی  طبقه  یک  دارد  ضرورت  روحانیت 
جامعه  دیگر  جامعه  این  هست،  هم  جامعه  بر 
نیست،  دینی  جامعه ای  دیگر  نیست،  مقبولی 
طبقه  روحانیت  وقتی  است.  ایدئولوژیک  بلکه 
گفتم و برای خود  رسمی شود می گوید هرچه من 
کرد؛  خط قرمز دارد، چنانکه انتقاد هم نمی شود 
کلیسا در قرون وسطا  که اربابان  مانند جامعه ای 

برای مردم پدید آوردند.

آیا شما می فرمایید دین به غیر از 
آن سه حوزه، جـایـگـاهـی برای 
دخالت و نفوذ در جهت مدیریت 
جامعه ندارد؟

دیـن هـم جنبه هـای ارزشـی دارد و هم جنبه های 
روشـی. روشـی یعنـی چـه؟ دیـن می خواهـد مـردم 
توّجـه  بـه محیط زیسـت  باشـند،  رفـاه  در  جامعـه 
از بهداشـت برخـوردار باشـند، مـردم  شـود، مـردم 
گرسـنه نباشـند، سـرقت نباشـد، بی عفتـی نباشـد 
و...؛ اّمـا بـا چـه روشـی بایـد پیـش رفـت و جامعـه 
کـه مخـل آسـایش و  را سـاخت تـا ایـن معضاتـی 

کرامـت بشـر اسـت، وجـود نداشـته باشـد.
گذار می کند. در دنیای  دین روشش را به عقل وا
حفظ  محیط زیست،  حفظ  در  انسان  بشریت، 
توسعه انسانی و بهداشت، یا در دوره کنونی درباره 
کسیناسیون با اتکا به عقل و تجربه عمل  مسئله وا
می کند. بر این اساس، دین قائل به مرز دینی و 
می دهد  اجازه  شما  به  دین  نیست.  جغرافیایی 
حتی به چین و آمریکا بروید و می گوید هر کشوری 
که توانسته است از طریق عقل و تجربه یکی از 
کند شما هم از آن کشور الگو  مشکات بشر را حل 
کنید.  حل  را  مشکل  و  بروید  راه  همان  بگیرید، 
دین هیچ گاه نگفته حل تمام مشکات بشر به 
عهده من است و چنین ادعایی ندارد. وقتی قرآن 
می گوید »الرطب والیابس الی فی کتاب مبین«: هر 
کتاب است یعنی آن تر و خشکی  تر و خشکی در 

که مربوط به هدایت بشر است؛ یقیمون بالغیب، 
هیچ  ینفقون.  رزقناهم  مما  و  بالصاه  یقیمون 
که دین شامل همه نیازهای بشر  مفسری نگفته 
گر  ا ندارد.  ادعایی  چنین  هم  دین  خود  و  است 
بشری بخواهد همه مشکاتش را از طریق دین 
کند آن جامعه هیچ گاه به سعادت نمی رسد.  حل 
که بسیار مهم  خداوند دو پدیده در عالم آفریده 
است: پدیده وحی و پدیده عقل. این دو پدیده 
قابل تطبیق نیستند؛ اما در کنار هم معنا می دهند. 
برچیده  عقل  و  شد  وحیانی  فقط  جامعه ای  گر  ا
گر  شد آن جامعه به جایی نمی رسد. همچنین ا
را  وحی  پدیده  و  شد  عقانی  فقط  جامعه  یک 
کامیاب نمی شود. بنابراین خداوند  گذاشت  کنار 
برای شما وحی فرستادم  که  می گوید همان طور 
که پیامبران با شما حرف بزنند: »یزکیهم و یعلمهم 
الکتاب و الحکمه«، همان طور هم من در درون 
شما پیامبر دیگری به نام پیامبر باطن قرار دادم که 
آن پیامبر باطن هم مشکات شما را حل می کند، 
گر  یعنی آن پیامبر باطن هم کار پیغمبری می کند. ا
شما با پیامبر باطن یعنی عقل، مسئله بهداشت 
کردید، عملی  بشر، محیط زیست و اقتصاد را حل 
پیامبرانه انجام داده اید. عقل هم مخلوق خداوند 
نوعی  می گوید  سخن  انسان  با  که  عقلی  است. 
جامعه ای  چنین  است.  خداوند  طرف  از  پیامبر 
گفتیم، جامعه ایدئولوژیک  که  بر اساس معنایی 

نیست، بلکه جامعه ای وحیانی و عقانی است.

متناسب با آنچه شما می فرمایید 
بحث حــِق نـاحــق بــودن مطرح 
گر از منظر دینی و ارزش های  می شود. ا
دیـــنــــی مـــواردی بـه عــنـوان اهـــداف و 
چهارچوب تعیین شود که جامعه باید 
به آن ها برسد، ممکن است از منظر 
برخی، این موارد، ارزش و هدف قلمداد 
نشود یا بـعــضــی از اهـــداف در تــنـاقــــض 
با چهارچوب هایی باشد که دین بیان 
می کند یا حتی ممکن است از لحاظ 
عقل عرفی جامعه موردپذیرش نباشد. 
حدود اهداف و ارزش هــایـــی کــــه دیــن 
بیان می کند در چه مقیاسی است و در 
کجاها باید باشد؟ برخی از این اهدافی 
که شما برشمردید ممکن است در 
برهه هایی و با گذشت زمان با عقل 
جامعه در تناقض قرار گیرد. این 
چهارچوب های کلی که در گذشت زمان 
و در تحوالت اجتماعی تفاوت هایی پیدا 
می کند به چه صورت است؟ زیرا راجع 
به همان کلیاتی که شما می فرمایید هم 
جامعه دچار اختالف می شود.

گر انسـان بـه آن اهداف دین  مـن بـر این باورم که ا
دقـت کند، هیچ گاه بشـر بـا روحیه متناقض به آن 
نـگاه نمی کنـد. مثـا در آیـه ای از قـرآن آمـده اسـت 
گـر فـردی مرتکـب  کنیـد یـا ا کـه دسـت دزد را قطـع 
کاری خاف عفت عمومی شد به او تازیانه بزنید. 
قـرآن می خواهـد  کـه  این هـا روش هایـی هسـتند 

از طریـق آن هـا بـه جامعـه مطلـوب برسـد. در هـر 
جامعه ای حفظ مال مردم واجب اسـت و دزدی و 
تجاوز به عفت عمومی اعمال نامطلوبی هستند. 
کسـی مرتکـب جرمـی می شـده اسـت  گـر  روزگاری ا
از طرقـی او را تــأدیب و تعزیـر می کردنـد یـا حـّدی 
برایـش اجـرا می کردنـد. امـروزه دنیـا می گویـد مـن 
روش هـای بهتـری دارم کـه در جامعـه شـما دزدی 
ایـن  نیفتـد.  اتفـاق  عمومـی  عفـت  بـه  تجـاوز  یـا 
از  دسـته  آن  می گویـم  بنـده  دارد؟  اشـکالی  چـه 
روش هایـی را کـه مربـوط بـه زمانـی بوده اسـت که 
امـروزه معنـا نمی دهد، کنـار می گـذارم و روش های 
بـه آن  تـا  کار می گیـرم  بـه  را  علمی تـر و تجربی تـر 
اهداف برسـم؛ همان اهداف عالی بشـر که اهداف 
قـرآن هـم هسـت. اشـتباه مـا ایـن اسـت کـه احکام 
دیـن را بـا اهـداف دیـن ممـزوج می کنیـم. احـکام 
باشـد،  متغیـر  زمـان  هـر  در  اسـت  ممکـن  دینـی 
کـه  مثـا در زمانـی عمـل مطلـوب ایـن بـوده اسـت 
کسـی  گـر  دختـران را در 9 سـالگی شـوهر دهنـد یـا ا
۴ زن را بـه همسـری می گرفـت نامطلـوب نبـود. 
بـه  قانونـی  سـّن  زیـر  را  دختـری  شـما  گـر  ا امـروزه 
گـر  ازدواج در آوریـد مـورد مذمـت قـرار می گیریـد. یـا ا
مـردی چهـار زن داشـته باشـد و طـاق حـق مـرد 
زیـرا  چـرا؟  نمی کنـد،  قبـول  دادگاهـی  باشـد هیـچ 
کـرده اسـت.  عـرف زمـان ایـن روش هـا را متحـّول 
اهـداف دیـن  از  را  بایـد احـکام دیـن  مـا  بنابرایـن 
کـه  آنـگاه  نمی گویـد  دیـن  هیـچ گاه  کنیـم.  جـدا 
کنـد شـامل  گفتـم دختـر بایـد در 9 سـالگی ازدواج 
گـر طـاق  همـه زمان هـا و همـه مکان هاسـت یـا ا
بـه دسـت مـرد باشـد بـرای همـه زمان هـا و همـه 
کار در روزگاری  مکان هاسـت. ممکـن اسـت ایـن 
کسـی هـم  و  بـوده  تاریـخ مطلـوب  از  برهـه ای  یـا 
بـا  خـدا  پیامبـر  مثـا  اسـت.  نمی کـرده  اعتـراض 
عایشه ازدواج کرد، چند همسر داشت و کسی هم 
بـه او اعتـراض نمی کـرد. با همه اعتراض هایی که 
کسـی نمی گفـت چـرا  بـه پیامبـر می شـد هیـچ گاه 
کـرد یـا چـرا  پیغمبـر خـدا بـا دختـر 9 سـاله ازدواج 
10 همسـر دارد. هیچ کـس او را مـورد مذمـت قـرار 
کاری  چنیـن  جامعـه  آن  عـرف  در  زیـرا  نمـی داد؛ 
گـر پیغمبـر در  کـه ا مرسـوم بـود. مـن بـر ایـن بـاورم 
کاری نمی کـرد؛ زیـرا  جامعـه امـروز مـا بـود چنیـن 
در عـرف جامعـه محکـوم و مذمـوم اسـت. معروف 
یعنـی آنچـه عـرف جامعـه آن را بپسـندد منکـر آن 
کـه عـرف جامعـه آن را نپسـندد. بنابرایـن  اسـت 
اینکـه شـما می گوییـد ممکـن اسـت مـا امـروزه بـا 
مسـائلی روبه رو شـویم که با دین در تعارض باشـد 
بنـده می گویـم فکـر نمی کنـم مسـائل امـروز مـا بـا 
اهـداف دیـن در تعـارض باشـد؛ امـا ممکـن اسـت 
بـا احـکام دیـن در تعـارض باشـد. لـذا احـکام دیـن 
نیسـتیم  ملـزم  هیـچ گاه  مـا  و  اسـت  تأویـل  قابـل 
گفته  همیشـه به آن روش های مجازاتی که قرآن 
اسـت، عمـل کنیـم. امروز شـما نمی توانید کسـی را 
کـه مرتکـب زنـای محصنـه شـده اسـت، سنگسـار 
کنیـد؛ زیـرا عـرف شـما را مذمـت می کنـد و دنیـا این 
را نمی پسـندد. عـرف امـروز آن روش هـای تعزیری 

گفتمان هــای  کنــون یکــی از مهم تریــن منابــع اخــالق و توســعه دهنده آن در جامعــه، دیــن بــوده اســت.  از دیربــاز تا
گاهــی  گونــی بــه خودآ گونا کــه مــردم را بــر اســاس شــیوه های  گفتمان هــای اخالق محــوری هســتند  دینــی، عمدتــا 
اخالقــی دعــوت می کننــد. امــا برخــی رویکردهــای متفــاوت و تفاســیر متعصبانــه از دیــن در طــول تاریــخ ســبب شــده 
کــه تحمــل پذیــرش ایدئولوژی هــای دیگــر و آزادی آرا و  کننــد  اســت آن را در جامعــه تبدیــل بــه امــری ایدئولوژیــک 
اندیشــه های دیگــر را نــدارد. در ایــن گفت وگــو کــه بــا حجت االســالم فاضــل میبــدی صــورت گرفتــه، بررســی گفتمــان 

دینــی بــر اســاس شــرایط جوامــع امــروزی در رابطــه بــا اخــالق را می خوانیــد.

در جامعه 
ایدئولوژیک 
طبقه هیئت 

کمه به عنوان  حا
طبقه رسمی 

جامعه شناخته 
می شود

دورهجدید/شمارهششم/خردادماه 1400ضمیمهاندیشهوعلومانسانــــݡیروزنامهاصفهانزیبا 1415



پـدر و مادرتـان نیکویـی  بـه  وقـت دیـن می گویـد 
کسـی را بـه ناحـق نریزیـد، بـه مـال  کنیـد، خـون 
اخاقـی  پیام هایـی  این هـا  نکنیـد؛  تجـاوز  مـردم 

گفته انـد. کـه در قـرآن آمـده و انبیـا هـم  اسـت 

وقتی در جامعه ای میان اخالق 
عقالنی و اخالق دینی، تناقض 
یا نزاعی پیش آید، راه حل چیست؟ 
مانند وقتی که عقل عموم مردم آن 
جامعه مبحثی را اخالقی می داند که به 
نوعی در نزاع با نظر دینی است، در این 
صورت کدام ارجحیت دارد؟

گـر فرضـا بگوییـم قـرآن گفتـه اسـت کـه طـاق بـه  ا
دسـت مرد باشـد، این دسـتور اخاقی نیسـت بلکه 
آن  عـرف  در  خانـواده  مشـکل  حـل  بـرای  روشـی 
زمان بوده اسـت. در عرف این زمان چنین روشـی 
سـؤال  می کنـد،  مداخلـه  دادگاه  و  نیسـت  جـاری 
می کنـد، تحقیق می کنـد تا حّق زن پایمال نشـود. 

برخی آنچه را که دین در آن 
مقوالتی مثل حوزه اخالق 
فردی یا عمومی گفته است، نسبی 
تلقی می کنند، یعنی این امر می تواند در 
قالب برخی از شرایط تطابق داشته 
باشد یا در شرایط دیگری به ضّد 
خودش تبدیل شود. به چنین مواردی 
چگونه می شود پاسخ داد؟

نمی توان فرض کرد که دین و اخاق در تمام موارد 
و در همه جوامع هم پای هم حرکت می کنند. ما 
و  دینی  که  می کنیم  صحبت  جامعه ای  درباره 
را  اسام  که  ایران  جامعه  فرضا  است.  مذهبی 
گر در این جامعه پاره ای از احکامی  پذیرفته است، ا
که در قرآن آمده است با پاره ای از احکام اخاقی که 
از جای دیگر می آید در تعارض باشد، جامعه دینی 
ما مفروضات خود را بر مفروضات تازه حاکم می کند 
و این یک واقعیت است. ولی ممکن است بر اثر 
مرور زمان مسائل دگرگون شود. مثا در بخشی از 
گفته شد:  لوایح شش گانه شاه در سال ۴1 یا ۴2 
»زنان پای صندوق های رأی بیایند و رأی بدهند 
کاندیدا شود«. تمام علمای اسام  و زن حق دارد 
که حضور زن پای صندوق های  کردند  مخالفت 
امام  مرحوم  است.  اسام  ضرورت  خاف  رأی 
خمینی و بسیاری از مراجع دیگر در قم مخالفت 
ضرورت  خاف  این  که  نوشتند  نامه  و  کردند 
مذهب و دین است؛ اما بر اثر مرور زمان، انقاب 
که شد یا حتی قبل از آن گفتند که نخیر، زن ها هم 
پای صندوق های رأی بیایند. بعد از انقاب گفتند 
رأی  صندوق های  پای  موظف اند  هم  زن ها  که 
بیایند. یعنی اخاقا الزم شد که زن ها در رأی گیری 
شرکت کنند و خودشان هم برای مجلس کاندیدا 
کاندیدا شدن  که  شوند. حتی من معتقد هستم 
زنان برای ریاست جمهوری و رهبری هم اشکالی 
ندارد؛ زیرا در جنسیت تفاوتی وجود ندارد. این ها 
که در اثر مرور زمان با جامعه سازگار  مواردی است 

و تأدیبـی را کـه در گذشـته رایـج بـود، نمی پسـندد. 
کنـار  بنابرایـن اخاقـا مـا می توانیـم ایـن احـکام را 

بگذاریـم تـا اهـداف دیـن لطمـه ای نبینـد.

آیا شما فـکـر می کنید بین آنچه 
فالسفه، اندیشمندان و 
متکلمین به عنوان اخالق در زمان فعلی 
مدنظر قرار می دهند و آنچه اهداف 
دینی مطرح می کند، تفاوت هایی وجود 
دارد؟

نسبت دین و اخاق، عموم و خصوص من وجه 
است. ممکن است در برخی حدود با هم یکسان 
در عرف هر  اخاق  زیرا مسئله  نباشند؛  یا  باشند 
چه  و  باشد  پیامبری  چه  دارد،  وجود  جامعه ای 
لزوما یک پدیده وحیانی  نباشد. هیچ گاه اخاق 
وجود  زیبایی  و  زشتی  جامعه ای  هر  در  نیست. 
دارد، باید و نباید و حسن و قبح وجود دارد. غالب 
حسن و قبح ها عقلی، فطری و عرفی است. ممکن 
است پیامبری در آن جامعه وجود داشته باشد یا 
نباشد. اینکه قرآن می گوید »و یحّل لهم الطیبات 
گوارا  را  شما  طیبات  الخبائث«:  علیهم  یحرم  و 
بدارند یا خبائث را بر شما حرام کنند، یعنی خبائث 
یا طیباتی که در آن جامعه وجود دارد )که یا عقلی 
گر پیامبر در همان راستا  است یا عرفی یا فطری( ا
حرکت می کند و می خواهد خبائث را از میان بردارد 
و طیبات را به جای آن بگذارد؛ بنابراین دین یک 
مقوله کاما وحیانی و غیبی است؛ ولی اخاق کاما 
وحیانی و غیبی نیست. ممکن است در جامعه ای 
دین و پیامبر وجود نداشته باشد؛ اما اخاق وجود 
بشر  که  دارد  وجود  قوانینی  امروزه  باشد.  داشته 
جلوی  تا  می کند  کنترل  را  خود  آن  از  استفاده  با 
بسیاری  و  بی حرمتی ها  مردم،  حقوق  به  تجاوز 
بگیرد.  می کند،  مختل  را  جامعه  که  اعمالی  از 
هست  دین  کجا  هر  که  نیست  این چنین  لزوما 
اخاق  نیست  کجا دین  و هر  اخاق هم هست 
هم نیست. عموما ادیان مکمل و پشتوانه اخاق 
هستند. ممکن است در جامعه ای اخاقا زنا یا ربا 
حرام باشد و دین بگوید من هم با شما همراهی 
می کنم و من هم می گویم زنا و ربا حرام است. من 
که بگوییم هرچه دینی است  شخصا نمی پذیرم 
لزوما دینی  یا هر چه اخاقی است  اخاقی است 
است. ممکن است در جامعه ای پاره ای از مقوالت 
می گوید  قرآن  مثا  اخاقی.  هم  باشد  دینی  هم 
کلوا  »التأ یا  نخورید  را  مردم  مال  نکنید،  سرقت 
باموالکم بینکم بالباطل« هم یک دستور دینی 
است هم یک دستور اخاقی. در قرآن آمده است 
نیکی  و  احسان  والدینتان  به  بالوالدین«:  بّر  »و 
کنید. نیکی به پدر و مادر هم یک مقوله اخاقی 
است و هم دعوتی دینی است. پاره ای از سخنان 

پیامبران که به بشر فرمودند، اخاقی است.
را  خـدا  اهلل«:  »ُاعبـد  می گویـد  دیـن  وقـت  یـک 
بپرسـتید. عبادت خداوند اخاقی نیسـت یا اینکه 
می گویـد ایمـان بـه غیـب داشـته باشـید ایـن هـم 
اخاقـی نیسـت، بلکـه پیامـی وحیانـی اسـت. یک 

گر  می شود و عرف هم آن را قبول می کند. ولی ا
ما بگوییم اینکه احکام جدیدی با جامعه سازگار 
قرآن  نفس  خاف  و  دین  ضروریات  خاف  شود 
کریم است، از نظر من باب ورود به بحث دیگری 
گر تناقض و  که ا گفته اند  است و پاره ای از علما 
تعارضی بین نفس )نفس یعنی آیه قرآن( و عقل 
واقع شد باید نفس را تأویل کرد. در آیات غیرعملی 
کرده اند مثل این آیه از سوره  کار را  قرآن هم این 
شهاب  »فاتبعه  می فرماید  خداوند  که  صافات 
که شب ها در آسمان  ثاقب«: شهاب سنگ هایی 
منفجر و موجب رعد و برق می شود، تیری است 
می خواهند  که  شیاطینی  تا  می فرستیم  ما  که 
از  تیرها  این  با  کنند  سمع  استراق  آسمان ها  در 
را  مباحث  این  دیگر  امروز،  مفسران  بروند.  بین 
قبول نمی کنند و می گویند تیر خداوند برای رمی 
شیاطین یعنی چه؟ این مفسران چنین آیاتی را 
این  طباطبایی،  آقای  قول  به  می کنند.  تأویل 
امروز صد در صد مخالف است و  با علم  مسائل 
امروزه دلیل رعد و برق و انفجار شهاب سنگ در 
که راه  آسمان روشن شده است. حال همان طور 
تأویل در پاره ای از اعتقادات ما باز است، ممکن 
باز  تأویل  راه  هم  احکام  این  از  پاره ای  در  است 
باشد. قرآن هم به تأویل دعوت کرده است و باید 
گر خواسته باشیم  پاره ای از آیات را تأویل کرد. ما ا
کنیم و تعصب بورزیم  بر ظاهر آیات قرآن جمود 
گفته اند، در این صورت  همانند آنچه ظاهریون 
خواسته  گر  ا نمی خورد.  زمانی  هر  درد  به  دین 
که به درد همه  کنیم  باشیم پیام دین را جاودانه 
کنیم.  بشریت بخورد باید احکام را از اهداف جدا 
به نظر من اهداف دین همیشه ثابت است، ذات 
بشریت ثابت است؛ اما ممکن است احکام دین 

متغیر باشد و فرق کند.

گر قرار باشد ما به زحمت بیـفـتـیــم  ا
تــا مــسـیــر درســت را تشخیص 
دهیم برای آن چهارچوب اخالقی ای که 
جامعه پیدا می کند که هم هدف دین 
است، هم هدف عقل و هم هدف همه 
خیرخواهان، در این صورت دین چه 
کمک متمایزی در زمان کنونی می کند؟ 
در زمان های گذشته شاید بشر حالت 
عقالنی ابتدایی داشت و نیازمند 
کمک هایی بود که بحث وحی و ارسال 
کمک از جانب پروردگار برای بشر مطرح 
می شد. امروز که بشر از لحاظ عقالنی 
به بلوغ رسیده است دین چه کمک 
متمایز و متفاوتی به عقل دارد؟

گـر بـر ایـن  انسـانی کـه کار اخاقـی انجـام می دهـد ا
تأییـد می کنـد،  را  او  کار  کـه دیـن هـم  بـاور باشـد 
کار  ایـن  بگویـد  گـر  ا امـا  دارد.  بیشـتری  انگیـزه 
اخاقـی مـن پشـتوانه خدایـی نـدارد، ممکن اسـت 
کـه  بـا انگیـزه کمتـری انجـام شـود. مـن نمی دانـم 
احکام اخاقی در جوامع دینی موفق تر بوده است 
یـا در جوامـع الئیـک. ایـن موضوعی اسـت که باید 

بـر اسـاس آمارهـا دربـاره آن بحـث کرد. مـن دین را 
به عنوان مکمل و پشـتوانه اخاق بسـیار سـودمند 
می دانـم؛ امـا ایـن را نمی پذیـرم کـه بگوییـم تمـام 
دیـن  از  صـد  در  صـد  بایـد  را  اخاقـی  پیام هـای 

کـرد. اسـتخراج 

بنابراین دین، شوق و انگیزه را 
بیشتر می کند؟
بله، انگیزه را قوی تر می کند و پشتوانه قوی تری 
بیشتر  جامعه،  در  که  به خصوص  بود؛  خواهد 
مردم به آن معنا عقانی نیستند. مثا بگوییم در 
می گوییم  چرا  یا  نمی کنند.  دزدی  ایران  جامعه 
که 90درصد مردم ایران دستشان به سرقت آلوده 
نیست؟ یک وقت مردم می گویند که چون حکمی 
گر  کار را انجام نمی دهند؛ اما ا اخاقی است این 
کار است،  که بهشت و جهنمی هم در  بگوییم 
قیامت  روز  و  کنند  را مجازات  است شما  ممکن 
تاوان عملتان را پس بدهید، در این صورت انگیزه 
انسان برای عدم ارتکاب عمل غیراخاقی قوی تر 
که امروزه در جوامع دینی  است. من بر این باورم 
که  کشورهای منطقه و ایران، بیشتر مردم  مثل 
این خاطر است  به  کار زشت نمی شوند  مرتکب 
کرده  که می گویند خداوند در قرآن و حدیث حرام 

است.  داده  عذاب  وعده  من  برای  و 
آیات  و  خداوند  عذاب های  گر  ا

بگوییم  و  برداریم  را  قرآن 
هست،  قیامتی  نه  دیگر 

قرآنی  آیه  نه  و  خدایی  نه 
این  نمی دانم  من  هست، 
می شود  اخاقی تر  جامعه 

مسئله  این  بی اخاق تر.  یا 
برای من روشن نیست.

در نمونه جوامع غربی چطور؟
آن بحث دیگری است. من گفتم که درباره جوامع 
دینی بحث می کنم. ممکن است کشورهای دیگر 
هستند  الئیک  که  اسکاندیناوی  جوامع  مثل 
کنند. من نمی دانم. آیا در  اخاقی تر از ما زندگی 
را غیردینی  گر اخاق  ا جوامع دینی ممکن است 
این  کنیم مثل آن جوامع شوند؟ من نمی دانم. 
پرسشی است که پاسخ آن سخت است. بگوییم 
کار خوبی  کانت ذاتا  که ایها الناس اخاق به قول 
کار بدی است  است و من برای اینکه دزدی ذاتا 
برای  را  دیگری  به  کمک  و  نمی دهم  انجام 
کار خوبی است، انجام می دهم. اما در  اینکه ذاتا 
جامعه ای که مردم از این رو کار خوب می کنند که 
چون قرآن گفته است خداوند روز قیامت شما را به 
گر کار زشت انجام دهید خداوند  بهشت می برد و ا
در آخرت هم شما را مجازات می کند، کدام جامعه 
موفق تر است؟ من فکر می کنم که امروزه در جوامع 
گر احکام دینی را پشتوانه احکام  دینی و جامعه ما ا
کنیم، آن اخاق بیشتر نهادینه می شود  اخاقی 
اخاق  آن  بگیریم  آن  از  را  دینی  پشتوانه  گر  ا و 

کم رنگ تر می شود.

بعضی از اساتید حوزه اخالق و 
حوزه مسائل اجتماعی بحثی 
را مطرح می کنند و می گویند که در 
برخی زمینه ها باید اولویت بندی 
صورت گیرد؛ زیرا به نظر آن ها 
اخالقیون کلیاتی را می گویند ورای 
این که شرایط برای یک انسان در ذات 
خودش با توجه به ویژگی های انسانی 
که دارد، متفاوت است و در 
موقعیت های متفاوت قرار می گیرد. در 
اصول کلی گفته شده است که مثال 
ریاکاری نداشته باشیم، نفاق نداشته 
باشیم، دروغ نگوییم، تهمت نزنیم 

و...؛ در صورتی که برای یک انسان در 
برهه ها و زمینه های مختلف شرایطی 
ایجاد می شود که برای حفظ اصول 
اخالقی دیگر مثل عزت نفس، میل به 
تکامل، حفظ کیان خانواده و موارد 
دیگر مجبور می شود که برخی از دیگر 
اصول را زیر پا بگذارد. در اولویت بندی 
اخالقیات در شرایطی که انسان با آن 
مواجه می شود و نمی توان احکام 
ثابتی صادر کرد، دین چه نظری دارد؟ 
بشر در طول زندگی به وفور به این 
مسائل برمی خورد که در واقع ممکن 
است در برخی از وضعیت ها مجبور 
شود برای حفظ برخی از اخالقیات، 
اخالقیات دیگری را زیر پا بگذارد. اینجا 
چه کاری باید انجام داد؟

گر امروز پدر  گر فرد بگوید من تشخیص دادم که ا ا
کامیاب تر خواهد  زندگی ام  کنم،  را طرد  مادرم  و 
گر فرد بگوید  ا یا  بود و اخاقی تر زندگی می کنم. 
تا  نکنم  کمک  هیچ کس  به  کنم  سعی  من  گر  ا
بروند،  نان  و  معیشت  دنبال  به  خودشان  مردم 
گر این تشخیص  این جامعه اخاقی تر می شود. ا
را به عهده فرد بگذارید یک مقوله دیگر می شود؛ 
عقای  روش  همان  جامعه  اخاقی  احکام  اما 
که معین می کنند چه چیز اخاقی  جامعه است 
است. اخاقیات اجتماعی را نمی توان بر عهده فرد 
گذاشت. مثا شخصی،  صبح به خیابان می آید 
این  گر  ا که  است  این  من  تشخیص  می گوید  و 
خیابان را از این طرف بروم، بهتر است در حالی که 

گر عذاب های  ا
خداوند و آیات 

قرآن را برداریم و 
بگوییم دیگر نه 
قیامتی هست، 
نه خدایی و نه 

آیه قرآنی هست، 
من نمی دانم این 
جامعه اخالقی تر 

می شود یا 
بی اخالق تر

نمی توان فرض 
که دین و  کرد 

اخالق در تمام 
موارد و در همه 
جوامع هم پای 

هم حرکت 
می کنند
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پـدر و مادرتـان نیکویـی  بـه  وقـت دیـن می گویـد 
کسـی را بـه ناحـق نریزیـد، بـه مـال  کنیـد، خـون 
اخاقـی  پیام هایـی  این هـا  نکنیـد؛  تجـاوز  مـردم 

گفته انـد. کـه در قـرآن آمـده و انبیـا هـم  اسـت 

وقتی در جامعه ای میان اخالق 
عقالنی و اخالق دینی، تناقض 
یا نزاعی پیش آید، راه حل چیست؟ 
مانند وقتی که عقل عموم مردم آن 
جامعه مبحثی را اخالقی می داند که به 
نوعی در نزاع با نظر دینی است، در این 
صورت کدام ارجحیت دارد؟

گـر فرضـا بگوییـم قـرآن گفتـه اسـت کـه طـاق بـه  ا
دسـت مرد باشـد، این دسـتور اخاقی نیسـت بلکه 
آن  عـرف  در  خانـواده  مشـکل  حـل  بـرای  روشـی 
زمان بوده اسـت. در عرف این زمان چنین روشـی 
سـؤال  می کنـد،  مداخلـه  دادگاه  و  نیسـت  جـاری 
می کنـد، تحقیق می کنـد تا حّق زن پایمال نشـود. 

برخی آنچه را که دین در آن 
مقوالتی مثل حوزه اخالق 
فردی یا عمومی گفته است، نسبی 
تلقی می کنند، یعنی این امر می تواند در 
قالب برخی از شرایط تطابق داشته 
باشد یا در شرایط دیگری به ضّد 
خودش تبدیل شود. به چنین مواردی 
چگونه می شود پاسخ داد؟

نمی توان فرض کرد که دین و اخاق در تمام موارد 
و در همه جوامع هم پای هم حرکت می کنند. ما 
و  دینی  که  می کنیم  صحبت  جامعه ای  درباره 
را  اسام  که  ایران  جامعه  فرضا  است.  مذهبی 
گر در این جامعه پاره ای از احکامی  پذیرفته است، ا
که در قرآن آمده است با پاره ای از احکام اخاقی که 
از جای دیگر می آید در تعارض باشد، جامعه دینی 
ما مفروضات خود را بر مفروضات تازه حاکم می کند 
و این یک واقعیت است. ولی ممکن است بر اثر 
مرور زمان مسائل دگرگون شود. مثا در بخشی از 
گفته شد:  لوایح شش گانه شاه در سال ۴1 یا ۴2 
»زنان پای صندوق های رأی بیایند و رأی بدهند 
کاندیدا شود«. تمام علمای اسام  و زن حق دارد 
که حضور زن پای صندوق های  کردند  مخالفت 
امام  مرحوم  است.  اسام  ضرورت  خاف  رأی 
خمینی و بسیاری از مراجع دیگر در قم مخالفت 
ضرورت  خاف  این  که  نوشتند  نامه  و  کردند 
مذهب و دین است؛ اما بر اثر مرور زمان، انقاب 
که شد یا حتی قبل از آن گفتند که نخیر، زن ها هم 
پای صندوق های رأی بیایند. بعد از انقاب گفتند 
رأی  صندوق های  پای  موظف اند  هم  زن ها  که 
بیایند. یعنی اخاقا الزم شد که زن ها در رأی گیری 
شرکت کنند و خودشان هم برای مجلس کاندیدا 
کاندیدا شدن  که  شوند. حتی من معتقد هستم 
زنان برای ریاست جمهوری و رهبری هم اشکالی 
ندارد؛ زیرا در جنسیت تفاوتی وجود ندارد. این ها 
که در اثر مرور زمان با جامعه سازگار  مواردی است 

و تأدیبـی را کـه در گذشـته رایـج بـود، نمی پسـندد. 
کنـار  بنابرایـن اخاقـا مـا می توانیـم ایـن احـکام را 

بگذاریـم تـا اهـداف دیـن لطمـه ای نبینـد.

آیا شما فـکـر می کنید بین آنچه 
فالسفه، اندیشمندان و 
متکلمین به عنوان اخالق در زمان فعلی 
مدنظر قرار می دهند و آنچه اهداف 
دینی مطرح می کند، تفاوت هایی وجود 
دارد؟

نسبت دین و اخاق، عموم و خصوص من وجه 
است. ممکن است در برخی حدود با هم یکسان 
در عرف هر  اخاق  زیرا مسئله  نباشند؛  یا  باشند 
چه  و  باشد  پیامبری  چه  دارد،  وجود  جامعه ای 
لزوما یک پدیده وحیانی  نباشد. هیچ گاه اخاق 
وجود  زیبایی  و  زشتی  جامعه ای  هر  در  نیست. 
دارد، باید و نباید و حسن و قبح وجود دارد. غالب 
حسن و قبح ها عقلی، فطری و عرفی است. ممکن 
است پیامبری در آن جامعه وجود داشته باشد یا 
نباشد. اینکه قرآن می گوید »و یحّل لهم الطیبات 
گوارا  را  شما  طیبات  الخبائث«:  علیهم  یحرم  و 
بدارند یا خبائث را بر شما حرام کنند، یعنی خبائث 
یا طیباتی که در آن جامعه وجود دارد )که یا عقلی 
گر پیامبر در همان راستا  است یا عرفی یا فطری( ا
حرکت می کند و می خواهد خبائث را از میان بردارد 
و طیبات را به جای آن بگذارد؛ بنابراین دین یک 
مقوله کاما وحیانی و غیبی است؛ ولی اخاق کاما 
وحیانی و غیبی نیست. ممکن است در جامعه ای 
دین و پیامبر وجود نداشته باشد؛ اما اخاق وجود 
بشر  که  دارد  وجود  قوانینی  امروزه  باشد.  داشته 
جلوی  تا  می کند  کنترل  را  خود  آن  از  استفاده  با 
بسیاری  و  بی حرمتی ها  مردم،  حقوق  به  تجاوز 
بگیرد.  می کند،  مختل  را  جامعه  که  اعمالی  از 
هست  دین  کجا  هر  که  نیست  این چنین  لزوما 
اخاق  نیست  کجا دین  و هر  اخاق هم هست 
هم نیست. عموما ادیان مکمل و پشتوانه اخاق 
هستند. ممکن است در جامعه ای اخاقا زنا یا ربا 
حرام باشد و دین بگوید من هم با شما همراهی 
می کنم و من هم می گویم زنا و ربا حرام است. من 
که بگوییم هرچه دینی است  شخصا نمی پذیرم 
لزوما دینی  یا هر چه اخاقی است  اخاقی است 
است. ممکن است در جامعه ای پاره ای از مقوالت 
می گوید  قرآن  مثا  اخاقی.  هم  باشد  دینی  هم 
کلوا  »التأ یا  نخورید  را  مردم  مال  نکنید،  سرقت 
باموالکم بینکم بالباطل« هم یک دستور دینی 
است هم یک دستور اخاقی. در قرآن آمده است 
نیکی  و  احسان  والدینتان  به  بالوالدین«:  بّر  »و 
کنید. نیکی به پدر و مادر هم یک مقوله اخاقی 
است و هم دعوتی دینی است. پاره ای از سخنان 

پیامبران که به بشر فرمودند، اخاقی است.
را  خـدا  اهلل«:  »ُاعبـد  می گویـد  دیـن  وقـت  یـک 
بپرسـتید. عبادت خداوند اخاقی نیسـت یا اینکه 
می گویـد ایمـان بـه غیـب داشـته باشـید ایـن هـم 
اخاقـی نیسـت، بلکـه پیامـی وحیانـی اسـت. یک 

گر  می شود و عرف هم آن را قبول می کند. ولی ا
ما بگوییم اینکه احکام جدیدی با جامعه سازگار 
قرآن  نفس  خاف  و  دین  ضروریات  خاف  شود 
کریم است، از نظر من باب ورود به بحث دیگری 
گر تناقض و  که ا گفته اند  است و پاره ای از علما 
تعارضی بین نفس )نفس یعنی آیه قرآن( و عقل 
واقع شد باید نفس را تأویل کرد. در آیات غیرعملی 
کرده اند مثل این آیه از سوره  کار را  قرآن هم این 
شهاب  »فاتبعه  می فرماید  خداوند  که  صافات 
که شب ها در آسمان  ثاقب«: شهاب سنگ هایی 
منفجر و موجب رعد و برق می شود، تیری است 
می خواهند  که  شیاطینی  تا  می فرستیم  ما  که 
از  تیرها  این  با  کنند  سمع  استراق  آسمان ها  در 
را  مباحث  این  دیگر  امروز،  مفسران  بروند.  بین 
قبول نمی کنند و می گویند تیر خداوند برای رمی 
شیاطین یعنی چه؟ این مفسران چنین آیاتی را 
این  طباطبایی،  آقای  قول  به  می کنند.  تأویل 
امروز صد در صد مخالف است و  با علم  مسائل 
امروزه دلیل رعد و برق و انفجار شهاب سنگ در 
که راه  آسمان روشن شده است. حال همان طور 
تأویل در پاره ای از اعتقادات ما باز است، ممکن 
باز  تأویل  راه  هم  احکام  این  از  پاره ای  در  است 
باشد. قرآن هم به تأویل دعوت کرده است و باید 
گر خواسته باشیم  پاره ای از آیات را تأویل کرد. ما ا
کنیم و تعصب بورزیم  بر ظاهر آیات قرآن جمود 
گفته اند، در این صورت  همانند آنچه ظاهریون 
خواسته  گر  ا نمی خورد.  زمانی  هر  درد  به  دین 
که به درد همه  کنیم  باشیم پیام دین را جاودانه 
کنیم.  بشریت بخورد باید احکام را از اهداف جدا 
به نظر من اهداف دین همیشه ثابت است، ذات 
بشریت ثابت است؛ اما ممکن است احکام دین 

متغیر باشد و فرق کند.

گر قرار باشد ما به زحمت بیـفـتـیــم  ا
تــا مــسـیــر درســت را تشخیص 
دهیم برای آن چهارچوب اخالقی ای که 
جامعه پیدا می کند که هم هدف دین 
است، هم هدف عقل و هم هدف همه 
خیرخواهان، در این صورت دین چه 
کمک متمایزی در زمان کنونی می کند؟ 
در زمان های گذشته شاید بشر حالت 
عقالنی ابتدایی داشت و نیازمند 
کمک هایی بود که بحث وحی و ارسال 
کمک از جانب پروردگار برای بشر مطرح 
می شد. امروز که بشر از لحاظ عقالنی 
به بلوغ رسیده است دین چه کمک 
متمایز و متفاوتی به عقل دارد؟

گـر بـر ایـن  انسـانی کـه کار اخاقـی انجـام می دهـد ا
تأییـد می کنـد،  را  او  کار  کـه دیـن هـم  بـاور باشـد 
کار  ایـن  بگویـد  گـر  ا امـا  دارد.  بیشـتری  انگیـزه 
اخاقـی مـن پشـتوانه خدایـی نـدارد، ممکن اسـت 
کـه  بـا انگیـزه کمتـری انجـام شـود. مـن نمی دانـم 
احکام اخاقی در جوامع دینی موفق تر بوده است 
یـا در جوامـع الئیـک. ایـن موضوعی اسـت که باید 

بـر اسـاس آمارهـا دربـاره آن بحـث کرد. مـن دین را 
به عنوان مکمل و پشـتوانه اخاق بسـیار سـودمند 
می دانـم؛ امـا ایـن را نمی پذیـرم کـه بگوییـم تمـام 
دیـن  از  صـد  در  صـد  بایـد  را  اخاقـی  پیام هـای 

کـرد. اسـتخراج 

بنابراین دین، شوق و انگیزه را 
بیشتر می کند؟
بله، انگیزه را قوی تر می کند و پشتوانه قوی تری 
بیشتر  جامعه،  در  که  به خصوص  بود؛  خواهد 
مردم به آن معنا عقانی نیستند. مثا بگوییم در 
می گوییم  چرا  یا  نمی کنند.  دزدی  ایران  جامعه 
که 90درصد مردم ایران دستشان به سرقت آلوده 
نیست؟ یک وقت مردم می گویند که چون حکمی 
گر  کار را انجام نمی دهند؛ اما ا اخاقی است این 
کار است،  که بهشت و جهنمی هم در  بگوییم 
قیامت  روز  و  کنند  را مجازات  است شما  ممکن 
تاوان عملتان را پس بدهید، در این صورت انگیزه 
انسان برای عدم ارتکاب عمل غیراخاقی قوی تر 
که امروزه در جوامع دینی  است. من بر این باورم 
که  کشورهای منطقه و ایران، بیشتر مردم  مثل 
این خاطر است  به  کار زشت نمی شوند  مرتکب 
کرده  که می گویند خداوند در قرآن و حدیث حرام 

است.  داده  عذاب  وعده  من  برای  و 
آیات  و  خداوند  عذاب های  گر  ا

بگوییم  و  برداریم  را  قرآن 
هست،  قیامتی  نه  دیگر 

قرآنی  آیه  نه  و  خدایی  نه 
این  نمی دانم  من  هست، 
می شود  اخاقی تر  جامعه 

مسئله  این  بی اخاق تر.  یا 
برای من روشن نیست.

در نمونه جوامع غربی چطور؟
آن بحث دیگری است. من گفتم که درباره جوامع 
دینی بحث می کنم. ممکن است کشورهای دیگر 
هستند  الئیک  که  اسکاندیناوی  جوامع  مثل 
کنند. من نمی دانم. آیا در  اخاقی تر از ما زندگی 
را غیردینی  گر اخاق  ا جوامع دینی ممکن است 
این  کنیم مثل آن جوامع شوند؟ من نمی دانم. 
پرسشی است که پاسخ آن سخت است. بگوییم 
کار خوبی  کانت ذاتا  که ایها الناس اخاق به قول 
کار بدی است  است و من برای اینکه دزدی ذاتا 
برای  را  دیگری  به  کمک  و  نمی دهم  انجام 
کار خوبی است، انجام می دهم. اما در  اینکه ذاتا 
جامعه ای که مردم از این رو کار خوب می کنند که 
چون قرآن گفته است خداوند روز قیامت شما را به 
گر کار زشت انجام دهید خداوند  بهشت می برد و ا
در آخرت هم شما را مجازات می کند، کدام جامعه 
موفق تر است؟ من فکر می کنم که امروزه در جوامع 
گر احکام دینی را پشتوانه احکام  دینی و جامعه ما ا
کنیم، آن اخاق بیشتر نهادینه می شود  اخاقی 
اخاق  آن  بگیریم  آن  از  را  دینی  پشتوانه  گر  ا و 

کم رنگ تر می شود.

بعضی از اساتید حوزه اخالق و 
حوزه مسائل اجتماعی بحثی 
را مطرح می کنند و می گویند که در 
برخی زمینه ها باید اولویت بندی 
صورت گیرد؛ زیرا به نظر آن ها 
اخالقیون کلیاتی را می گویند ورای 
این که شرایط برای یک انسان در ذات 
خودش با توجه به ویژگی های انسانی 
که دارد، متفاوت است و در 
موقعیت های متفاوت قرار می گیرد. در 
اصول کلی گفته شده است که مثال 
ریاکاری نداشته باشیم، نفاق نداشته 
باشیم، دروغ نگوییم، تهمت نزنیم 

و...؛ در صورتی که برای یک انسان در 
برهه ها و زمینه های مختلف شرایطی 
ایجاد می شود که برای حفظ اصول 
اخالقی دیگر مثل عزت نفس، میل به 
تکامل، حفظ کیان خانواده و موارد 
دیگر مجبور می شود که برخی از دیگر 
اصول را زیر پا بگذارد. در اولویت بندی 
اخالقیات در شرایطی که انسان با آن 
مواجه می شود و نمی توان احکام 
ثابتی صادر کرد، دین چه نظری دارد؟ 
بشر در طول زندگی به وفور به این 
مسائل برمی خورد که در واقع ممکن 
است در برخی از وضعیت ها مجبور 
شود برای حفظ برخی از اخالقیات، 
اخالقیات دیگری را زیر پا بگذارد. اینجا 
چه کاری باید انجام داد؟

گر امروز پدر  گر فرد بگوید من تشخیص دادم که ا ا
کامیاب تر خواهد  زندگی ام  کنم،  را طرد  مادرم  و 
گر فرد بگوید  ا یا  بود و اخاقی تر زندگی می کنم. 
تا  نکنم  کمک  هیچ کس  به  کنم  سعی  من  گر  ا
بروند،  نان  و  معیشت  دنبال  به  خودشان  مردم 
گر این تشخیص  این جامعه اخاقی تر می شود. ا
را به عهده فرد بگذارید یک مقوله دیگر می شود؛ 
عقای  روش  همان  جامعه  اخاقی  احکام  اما 
که معین می کنند چه چیز اخاقی  جامعه است 
است. اخاقیات اجتماعی را نمی توان بر عهده فرد 
گذاشت. مثا شخصی،  صبح به خیابان می آید 
این  گر  ا که  است  این  من  تشخیص  می گوید  و 
خیابان را از این طرف بروم، بهتر است در حالی که 

گر عذاب های  ا
خداوند و آیات 

قرآن را برداریم و 
بگوییم دیگر نه 
قیامتی هست، 
نه خدایی و نه 

آیه قرآنی هست، 
من نمی دانم این 
جامعه اخالقی تر 

می شود یا 
بی اخالق تر

نمی توان فرض 
که دین و  کرد 

اخالق در تمام 
موارد و در همه 
جوامع هم پای 

هم حرکت 
می کنند
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که  کنیم و جاهایی  حل مشکات جامعه دعوت 
ک عقل هست، آن را تهیه کنیم. حال ممکن  خورا
یا  سکوالریسم  عرف گرایی،  را  آن  نام  شما  است 

عقل گرایی بگذارید. 
یک  جامعه  در  سیاسی  نهاد  می گوییم  ما  امروز 
نهاد شرعی و دینی نیست؛ بلکه نهادی عرفی و 
عقایی است؛ یعنی شما به چه روشی حکومت 
کنید؟ می گوید ما انتخابات می گذاریم، تفکیک 
قوا داریم، مجلس پارلمان درست می کنیم و آن 
قانون  در  و  است  معمول  دنیا  در  که  چیزهایی 
اساسی ما هم آمده است. این ها شرعی نیست، 
و  تجربی  عقلی،  عرفی،  عقایی،  تمامش  بلکه 
بشری است. حال شما نام آن را هرچه می خواهید، 
بگذارید، می خواهید بگذارید سکوالریسم... بله، 
این سکوالریسم است؛ زیرا ما روش حکومت داری 
کتاب و  گفتیم از متن  کردیم و  را عرفی و عقلی 

حدیث روش حکومت داری استخراج نمی شود. 
روش هایی  امام علی)ع(  و  پیامبر)ص(  زمان  در 
وجود داشته است که با آن خافت کردند. آیا بنده 
ادامه بدهم؟ حضرت علی)ع(  را  هم آن روش ها 
گران فروشی  کسی  گر  با شاق به بازار می رفت و ا

می کرد، او را شاق می زد. 
کار  همین  باید  جامعه  یک  حاکم  امروز  آیا 
شده  وضع  روش هایی  امروز  خیر،  بکند؟  را 
می کند؛ اداره  را  جامعه  خودش  بشر  که   است 

مربوط  دینی  مسائل  و  احکام  از  پاره ای  یعنی 
ما  به  ربطی  هیچ  و  است  خداوند  و  وحی  به 
کنید، نماز بخوانید، خدا را  ندارد: این که عبادت 
بپرستید، ایمان به قیامت داشته باشید، ایمان به 
غیب داشته باشید. اما برای اینکه بدانم چگونه 
کرده و به چه روشی جامعه را اداره  باید حکومت 
اجتماعی  فسادهای  و  آسیب ها  آن،  در  که  کنم 
و  شریعت  دنبال  به  نباید  هیچ گاه  باشد،  کمتر 
جامعه ای  من  که  است  گفته  دین  بروم.  دین 
می خواهم که فساد در آن کمتر باشد. اما چه کنیم 
کمتر باشد؟ باید به سراغ عقل و تجربه  که فساد 

بشر رفت. 
که سالم باشد  دین می گوید من آدمی می خواهم 
واجب  انسان  جان  حفظ  ندهد.  جان  کرونا  از  و 
است. دین این را می خواهد، اخاق هم همین را 
که ما چه اقدامی  گر بپرسیم  می خواهد؛ اما امروز ا
کرونا سالم بماند، دین  انجام دهیم تا جامعه از 
حرفی برای آن ندارد و برای پاسخ باید به سراغ 
عقل، علم و تجربه بشر رفت. این پاسخ ممکن 
کشور  هر  یا  باروس  شوروی،  آمریکا،  در  است 
دیگری باشد. ممکن است در کشور خودتان باشد. 
می خواهید  حال  است.  عقل  کار  کار،  اینجا  در 
چیز  هر  یا  بگذارید  سکوالریسم  را  آن   اسم 

دیگری!

پلیس آن خیابان را یک طرفه کرده است. به نظر 
گر تشخیص چنین مسائلی را به عهده فرد  من ا
بگذارید، جامعه مختل و از مدار اخاق خود خارج 
می شود. به همین دلیل بسیاری از احکام اخاقی 
گذاشت؛ بلکه باید به  را نمی توان به عهده فرد 
عهده کارشناسان و عقای جامعه گذاشت. امروزه 
کار فیلسوفان حقوق و اخاق همین است. ممکن 
است مردم اخاقی بودن یا نبودن بسیاری از امور 

را تشخیص ندهند.
باشد،  مردم  عهده  به  امور  همه  تشخیص  گر  ا  
گر من چهار زن به  ممکن است مثا کسی بگوید ا
همسری بگیرم، می توانم به همه آن ها رسیدگی 
کنم، لذت خود را هم می برم و این کار اخاقی هم 
است یا کسی بگوید من تشخیص می دهم دخترم 
کنم و این، هم به صاح  را در ده سالگی عروس 
گر هر  کل خانواده است. ا او و هم به صاح من و 
کس بخواهد این گونه فکر کند و خواسته های فرد 
کلی اجتماعی شود آن وقت  تبدیل به یک حکم 
کس در جامعه بگوید من  چه می شود؟ یعنی هر 
هم می خواهم دخترم را در 9سالگی عروس کنم. 
فیلسوفان  و  کارشناسان  عقا،  عهده  به  این ها 
جامعه است. این ها به هیچ عنوان جنبه فردی 

ندارد. 
که این عقای جامعه  ممکن است شما بگویید 
نفس  خاف  بر  که  کنند  وضع  را  روشی  شاید 
بله،  می گویم  هم  من  وقت  آن  باشد.  قرآن 
گر  احتمال چنین عملی هست و در این مسائل ا
باید  ما  نباشد،  وحی  نفس  برخاف  عقا  سیرٔه 
گفته  را هم مقدم بداریم. سیرٔه عقا  سیرٔه عقا 
و  نیست  مرد  دست  به  طاق  هیچ گاه  که  است 
گفته  عقا  سیرٔه  بدهد.  تشخیص  دادگاه  باید 
کنیم، تعیین  را  ازدواج  سن  باید  ما  که   است 

ع  گر شر ا ع.  و نه شر نه هرکس در خانٔه خودش 
برای  گفته  ازدواج در 9سالگی چنین  هم درباره 
این  از  کردن  پیروی  است.  بوده  خودش  روزگار 
مورد، درست نیست. ما باید بر اساس عرف این 
زمان تعیین کنیم. این است که امروزه بسیاری از 
کارشناسان و سیرٔه عقا معین  احکام اجتماعی را 

می کنند.

عقال بـایــد دیــنــی باشند یا 
غیردینی هم می توانند 
باشند؟

فرقـی نمی کنـد کـه عقـای جامعـه دینـی باشـند یـا 
کارشـناس  کـه در جامعـه  کسـانی  دینـی نباشـند. 
شـما  گـر  ا مـا  نظـر  بـه  مثـا  می گوینـد  هسـتند، 
بخواهیـد اقتصـاد جامعه تـان بهتـر باشـد بایـد این 

کنیـد.  دنبـال  را  روش 

آنچه شما از دین ترسیم کردید 
همان سکوالریسم است؟
که سکوالریسم یعنی  امـــــروزه بسیاری می گویند 
بی دینی. نه، این طور نیست. سکوالریسم یعنی 
این که ما در جامعه جایگاهی برای عقل باز کنیم، 
کنیم، عقل را برای  جایگاهی برای عقل تعریف 

وضعیت اخالقی جامعه امروزی 
ایران را به چه صورت می بینید؟ 
گر فکر می کنید جامعه اخالقی ایران  ا
افول کرده است به نظر شما دالیل آن 
چیست و چه باید کرد؟
که داستان  این پرسش، بحث مستقلی می طلبد 
از  یکی  که  باورم  این  بر  من  است.  مفصل  آن 
این  می کند،  اخاقی  را  جامعه  که  چیزهایی 
که در جامعه ظلم و بی اخاقی، به صورت  است 
یعنی در ساختار چنین چیزی  نباشد؛  ساختاری 
ما  جامعه  در  متأسفانه  باشد.  نداشته  وجود 
به  بی احترامی  و  دروغ  بی صداقتی،  بی اخاقی، 
اموال بیت المال، ساختاری شده است. ساختاری 
خیابان  سر  بقال  که  نیست  این طور  چه؟  یعنی 
خیر؛  کند.  سوءاستفاده  یا  دزدی  یا  گران فروشی 
کارهای  این  دارد،  قرار  ساختار  در  که  کسی  آن 
ساختاری را انجام داده و به جامعه پمپاژ می کند. 

نه  است؛  بی اخاق  جامعه ای  ما  جامعه  امروز 
بی اخاق  مردم  عامه  بگوییم  این که  خاطر  به 
جامعه  به  باال  از  بی اخاقی  این  بلکه  شده اند؛ 
جامعه  در  من  نظر  به  درنتیجه  می شود.  پمپاژ 
براساس  است.  باخته  رنگ  اخاقی  وضعیت  ما 
آمارهای رسمی که خود جمهوری اسامی می دهد 
آمار  جامعه،  در  اعتیاد  خانواده ها،  در  طاق  از 
که  پرونده هایی  خانوادگی،  دعوای  خودکشی، 
روزبه روز در دادگاه ها افزون می شود تا سرقت ها و 
سوءاستفاده های رانتی که در طبقات باالی جامعه 
رخ می دهد، همگی نشانگر آن است که جامعه ما 
جامعه کم اخاقی است. وضعیت اخاقی به شدت 
رنگ باخته و اعتماد بین مردم و حاکمیت سلب 
است.  شده  بی نظمی  جامعه  جامعه،  و  شده 
حضرت علی)ع( فرمودند: »َالّناُس ِبُاَمراِئِهْم َاْشَبُه 
ِمْنُهْم ِبآباِئِهْم«؛ »مردم از جهت اخاقی بیشتر به 
حاکمانشان شباهت دارند تا به پدر و مادرانشان.« 
جهت  از  ما  جامعه  من  نظر  به  خاصه  طور  به 
 ساختاری و سیاسی تا حدی از اخاق فاصله گرفته 

است.

که   بر این باورم 
یکی از چیزهایی 

که جامعه را 
اخالقی می کند، 
که در  این است 
جامعه ظلم و 
بی اخالقی، به 

صورت ساختاری 
نباشد

تحلیل جوامع ایدئولوژیݡکـ 
و اخالقــݡی از منظر 

فرم و محتوا
ݡگفت و ݡگو با ناصر مهدوی دݡکترای عرفان اسالمـــݡی

 منظور از جامعه ایدئولوژیک و 
تفاوت آن با ایدئولوژی 
چیست؟

صحبـت  ایدئولوژیـک  جامعـه  یـک  از  وقتـی  مـا 
می کنیـم، مـراد از ایـن بحـث، سـلطه یـک تفکـر بـر 
کـه تمایـل دارد سـلیقه ها، افـکار  جامعـه ای اسـت 
کنـد و تحـت یـک ایـده  کنتـرل  و رفتـار آدمیـان را 
کـه مـراد  درآورد. شـاید الزم بـه تذکـر جـدی نباشـد 
جهان بینـی،  معنـای  بـه  اینجـا  در  ایدئولـوژی  از 
مکتـب یـا عقیـده به آن معنایی که در سـنت کهن 
از آن هـا نـام بـرده می شـد، نیسـت. در اینجـا وقتـی 
می گوییـم ایدئولـوژی، منظـور مـا فکـری اسـت که 
اندیشـه ای  کنـد،  حکمرانـی  جامعـه  بـر  می توانـد 
کنـد و تقریبـا می توانـد  کـه می توانـد سـلطه پیـدا 
خودش را به همه افکار، اندیشه ها و حتی رفتارها 

کنـد. تزریـق 
اسـت،  ایدئولوژیـک  جامعـه ای  می گوییـم  وقتـی 
یعنی اولین تصمیم آن جامعه این است که تعامل 
را برهـم زنـد. در نظام هـای ایدئولوژیـک حقیقـت 
وارونـه می شـود و در اختیـار قـدرت قـرار می گیـرد. 
کـه در جریـان زندگـی  حقیقـت آن چیـزی نیسـت 
کـه قـدرت  پیـش مـی رود؛ بلکـه آن چیـزی اسـت 
بـر آن اصـرار دارد،  و  می پنـدارد. چـون می پنـدارد 
امـکان بازیگـری محتـوا را بـه حداقـل می رسـاند. 
آحـاد جامعـه تابـع هسـتند و بایـد یکنواخـت باقـی 
بماننـد. آن هـا نمی تواننـد فـرم و هویـت مسـتقلی 
صـدای  نمی تواننـد  خودشـان  باشـند.  داشـته 
کنـار سـاختار داشـته باشـند.  مسـتقل و بلنـدی در 

جامعـه ایدئولوژیـک یـک عقیـده ای دارد و مـدل 
و  رفتـار  بـاور،  فکرکـردن،  زیسـتن،  از  واحـدی 
چنیـن  بـه  مـا  می دهـد.  پیشـنهاد  را  کنش هـا  وا
جامعـه ای می گوییـم جامعـه ایدئولوژیک. جامعه 
کـه در اختیـار  ایدئولوژیـک به دلیـل قـدرت و زوری 
دارد، می خواهـد همـه افـراد از آن مـدل فکرکـردن، 
رفتـار و سـلیقه تبعیـت کننـد. جامعـه ایدئولوژیـک 
چون دارای زور اسـت، خودش را تحمیل می کند؛ 
از  چـون  بشـود؛  هـم  موفـق  اسـت  ممکـن  حتـی 
کار  طریـق تبلیغـات می توانـد روی اذهـان و افـکار 
کند. بسیاری از مردم بدون اینکه متوجه شوند با 

آن قاعـده بـازی می کننـد.

بنابر آنچه فرمودید، شما جامعه 
اخالقی را چگونه تعریف 
می کنید؟
جامعـه  آن  بـه  کـه  داریـم  جامعـه ای  مقابـل،  در 
بـه  کـه  جامعـه ای  یعنـی  می گوییـم؛  اخاقـی 
آزادی،  قـدرت  می دهـد  فرصـت  شـهروندانش 
فرصـت  حتـی  و  مبـارزه  قـدرت  خاقیـت،  قـدرت 
توضیـح  ادامـه،  در  مـن  باشـند.  داشـته  شکسـت 
کـه در ایـن بحـث مـرادم از شکسـت  خواهـم داد 
یـک  اخاقـی  جامعـه  ترتیـب،  ایـن  بـه  چیسـت. 
بـه  را  واحـدی  عقیـده  کـه  اسـت  سـاختار  نـوع 
را  آن  مـردم  نمی کنـد.  تحمیـل  افـراد  مجموعـه 
تحـت حاکمیـت قانـون محـدود می کننـد. مـردم 
حـق دارنـد از ایده هـا، افـکار، رفتـار و سـلیقه های 

باشـند. برخـوردار  مختلفـی 

کــه بــر حــوزه  بحــث دربــاره جامعــه ایدئولوژیــک و جامعــه اخالقــی از منظــر ویژگی هــا، خصوصیــات آن هــا و تأثیــری 
اخــالق می گذارنــد، می توانــد تفاوت هــای مهــم میــان آن دو را مبرهــن ســازد. درواقــع مقایســه بیــن ایــن دو نــوع 
کــه  کــدام یــک از ایــن جوامــع می توانــد تولیــد شــود و جامعــه ای  کــه اخــالق از  جامعــه بــا محوریــت ایــن موضــوع مهــم 
از آن اخــالق تولیــد می شــود و مــا بــه آن جامعــه اخالقــی می گوییــم چــه مؤلفه هایــی می توانــد داشــته باشــد، ازجملــه 

گفت وگــوی مفصــل و مبســوط بــا دکتــر ناصــر مهــدوی بــه آن پرداخته ایــم. کــه در ایــن  محورهایــی اســت 
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که  کنیم و جاهایی  حل مشکات جامعه دعوت 
ک عقل هست، آن را تهیه کنیم. حال ممکن  خورا
یا  سکوالریسم  عرف گرایی،  را  آن  نام  شما  است 

عقل گرایی بگذارید. 
یک  جامعه  در  سیاسی  نهاد  می گوییم  ما  امروز 
نهاد شرعی و دینی نیست؛ بلکه نهادی عرفی و 
عقایی است؛ یعنی شما به چه روشی حکومت 
کنید؟ می گوید ما انتخابات می گذاریم، تفکیک 
قوا داریم، مجلس پارلمان درست می کنیم و آن 
قانون  در  و  است  معمول  دنیا  در  که  چیزهایی 
اساسی ما هم آمده است. این ها شرعی نیست، 
و  تجربی  عقلی،  عرفی،  عقایی،  تمامش  بلکه 
بشری است. حال شما نام آن را هرچه می خواهید، 
بگذارید، می خواهید بگذارید سکوالریسم... بله، 
این سکوالریسم است؛ زیرا ما روش حکومت داری 
کتاب و  گفتیم از متن  کردیم و  را عرفی و عقلی 

حدیث روش حکومت داری استخراج نمی شود. 
روش هایی  امام علی)ع(  و  پیامبر)ص(  زمان  در 
وجود داشته است که با آن خافت کردند. آیا بنده 
ادامه بدهم؟ حضرت علی)ع(  را  هم آن روش ها 
گران فروشی  کسی  گر  با شاق به بازار می رفت و ا

می کرد، او را شاق می زد. 
کار  همین  باید  جامعه  یک  حاکم  امروز  آیا 
شده  وضع  روش هایی  امروز  خیر،  بکند؟  را 
می کند؛ اداره  را  جامعه  خودش  بشر  که   است 

مربوط  دینی  مسائل  و  احکام  از  پاره ای  یعنی 
ما  به  ربطی  هیچ  و  است  خداوند  و  وحی  به 
کنید، نماز بخوانید، خدا را  ندارد: این که عبادت 
بپرستید، ایمان به قیامت داشته باشید، ایمان به 
غیب داشته باشید. اما برای اینکه بدانم چگونه 
کرده و به چه روشی جامعه را اداره  باید حکومت 
اجتماعی  فسادهای  و  آسیب ها  آن،  در  که  کنم 
و  شریعت  دنبال  به  نباید  هیچ گاه  باشد،  کمتر 
جامعه ای  من  که  است  گفته  دین  بروم.  دین 
می خواهم که فساد در آن کمتر باشد. اما چه کنیم 
کمتر باشد؟ باید به سراغ عقل و تجربه  که فساد 

بشر رفت. 
که سالم باشد  دین می گوید من آدمی می خواهم 
واجب  انسان  جان  حفظ  ندهد.  جان  کرونا  از  و 
است. دین این را می خواهد، اخاق هم همین را 
که ما چه اقدامی  گر بپرسیم  می خواهد؛ اما امروز ا
کرونا سالم بماند، دین  انجام دهیم تا جامعه از 
حرفی برای آن ندارد و برای پاسخ باید به سراغ 
عقل، علم و تجربه بشر رفت. این پاسخ ممکن 
کشور  هر  یا  باروس  شوروی،  آمریکا،  در  است 
دیگری باشد. ممکن است در کشور خودتان باشد. 
می خواهید  حال  است.  عقل  کار  کار،  اینجا  در 
چیز  هر  یا  بگذارید  سکوالریسم  را  آن   اسم 

دیگری!

پلیس آن خیابان را یک طرفه کرده است. به نظر 
گر تشخیص چنین مسائلی را به عهده فرد  من ا
بگذارید، جامعه مختل و از مدار اخاق خود خارج 
می شود. به همین دلیل بسیاری از احکام اخاقی 
گذاشت؛ بلکه باید به  را نمی توان به عهده فرد 
عهده کارشناسان و عقای جامعه گذاشت. امروزه 
کار فیلسوفان حقوق و اخاق همین است. ممکن 
است مردم اخاقی بودن یا نبودن بسیاری از امور 

را تشخیص ندهند.
باشد،  مردم  عهده  به  امور  همه  تشخیص  گر  ا  
گر من چهار زن به  ممکن است مثا کسی بگوید ا
همسری بگیرم، می توانم به همه آن ها رسیدگی 
کنم، لذت خود را هم می برم و این کار اخاقی هم 
است یا کسی بگوید من تشخیص می دهم دخترم 
کنم و این، هم به صاح  را در ده سالگی عروس 
گر هر  کل خانواده است. ا او و هم به صاح من و 
کس بخواهد این گونه فکر کند و خواسته های فرد 
کلی اجتماعی شود آن وقت  تبدیل به یک حکم 
کس در جامعه بگوید من  چه می شود؟ یعنی هر 
هم می خواهم دخترم را در 9سالگی عروس کنم. 
فیلسوفان  و  کارشناسان  عقا،  عهده  به  این ها 
جامعه است. این ها به هیچ عنوان جنبه فردی 

ندارد. 
که این عقای جامعه  ممکن است شما بگویید 
نفس  خاف  بر  که  کنند  وضع  را  روشی  شاید 
بله،  می گویم  هم  من  وقت  آن  باشد.  قرآن 
گر  احتمال چنین عملی هست و در این مسائل ا
باید  ما  نباشد،  وحی  نفس  برخاف  عقا  سیرٔه 
گفته  را هم مقدم بداریم. سیرٔه عقا  سیرٔه عقا 
و  نیست  مرد  دست  به  طاق  هیچ گاه  که  است 
گفته  عقا  سیرٔه  بدهد.  تشخیص  دادگاه  باید 
کنیم، تعیین  را  ازدواج  سن  باید  ما  که   است 

ع  گر شر ا ع.  و نه شر نه هرکس در خانٔه خودش 
برای  گفته  ازدواج در 9سالگی چنین  هم درباره 
این  از  کردن  پیروی  است.  بوده  خودش  روزگار 
مورد، درست نیست. ما باید بر اساس عرف این 
زمان تعیین کنیم. این است که امروزه بسیاری از 
کارشناسان و سیرٔه عقا معین  احکام اجتماعی را 

می کنند.

عقال بـایــد دیــنــی باشند یا 
غیردینی هم می توانند 
باشند؟
فرقـی نمی کنـد کـه عقـای جامعـه دینـی باشـند یـا 
کارشـناس  کـه در جامعـه  کسـانی  دینـی نباشـند. 
شـما  گـر  ا مـا  نظـر  بـه  مثـا  می گوینـد  هسـتند، 
بخواهیـد اقتصـاد جامعه تـان بهتـر باشـد بایـد این 

کنیـد.  دنبـال  را  روش 

آنچه شما از دین ترسیم کردید 
همان سکوالریسم است؟
که سکوالریسم یعنی  امـــــروزه بسیاری می گویند 
بی دینی. نه، این طور نیست. سکوالریسم یعنی 
این که ما در جامعه جایگاهی برای عقل باز کنیم، 
کنیم، عقل را برای  جایگاهی برای عقل تعریف 

وضعیت اخالقی جامعه امروزی 
ایران را به چه صورت می بینید؟ 
گر فکر می کنید جامعه اخالقی ایران  ا
افول کرده است به نظر شما دالیل آن 
چیست و چه باید کرد؟

که داستان  این پرسش، بحث مستقلی می طلبد 
از  یکی  که  باورم  این  بر  من  است.  مفصل  آن 
این  می کند،  اخاقی  را  جامعه  که  چیزهایی 
که در جامعه ظلم و بی اخاقی، به صورت  است 
یعنی در ساختار چنین چیزی  نباشد؛  ساختاری 
ما  جامعه  در  متأسفانه  باشد.  نداشته  وجود 
به  بی احترامی  و  دروغ  بی صداقتی،  بی اخاقی، 
اموال بیت المال، ساختاری شده است. ساختاری 
خیابان  سر  بقال  که  نیست  این طور  چه؟  یعنی 
خیر؛  کند.  سوءاستفاده  یا  دزدی  یا  گران فروشی 
کارهای  این  دارد،  قرار  ساختار  در  که  کسی  آن 
ساختاری را انجام داده و به جامعه پمپاژ می کند. 

نه  است؛  بی اخاق  جامعه ای  ما  جامعه  امروز 
بی اخاق  مردم  عامه  بگوییم  این که  خاطر  به 
جامعه  به  باال  از  بی اخاقی  این  بلکه  شده اند؛ 
جامعه  در  من  نظر  به  درنتیجه  می شود.  پمپاژ 
براساس  است.  باخته  رنگ  اخاقی  وضعیت  ما 
آمارهای رسمی که خود جمهوری اسامی می دهد 
آمار  جامعه،  در  اعتیاد  خانواده ها،  در  طاق  از 
که  پرونده هایی  خانوادگی،  دعوای  خودکشی، 
روزبه روز در دادگاه ها افزون می شود تا سرقت ها و 
سوءاستفاده های رانتی که در طبقات باالی جامعه 
رخ می دهد، همگی نشانگر آن است که جامعه ما 
جامعه کم اخاقی است. وضعیت اخاقی به شدت 
رنگ باخته و اعتماد بین مردم و حاکمیت سلب 
است.  شده  بی نظمی  جامعه  جامعه،  و  شده 
حضرت علی)ع( فرمودند: »َالّناُس ِبُاَمراِئِهْم َاْشَبُه 
ِمْنُهْم ِبآباِئِهْم«؛ »مردم از جهت اخاقی بیشتر به 
حاکمانشان شباهت دارند تا به پدر و مادرانشان.« 
جهت  از  ما  جامعه  من  نظر  به  خاصه  طور  به 
 ساختاری و سیاسی تا حدی از اخاق فاصله گرفته 

است.

که   بر این باورم 
یکی از چیزهایی 

که جامعه را 
اخالقی می کند، 
که در  این است 
جامعه ظلم و 
بی اخالقی، به 

صورت ساختاری 
نباشد

تحلیل جوامع ایدئولوژیݡکـ 
و اخالقــݡی از منظر 

فرم و محتوا
ݡگفت و ݡگو با ناصر مهدوی دݡکترای عرفان اسالمـــݡی

 منظور از جامعه ایدئولوژیک و 
تفاوت آن با ایدئولوژی 
چیست؟

صحبـت  ایدئولوژیـک  جامعـه  یـک  از  وقتـی  مـا 
می کنیـم، مـراد از ایـن بحـث، سـلطه یـک تفکـر بـر 
کـه تمایـل دارد سـلیقه ها، افـکار  جامعـه ای اسـت 
کنـد و تحـت یـک ایـده  کنتـرل  و رفتـار آدمیـان را 
کـه مـراد  درآورد. شـاید الزم بـه تذکـر جـدی نباشـد 
جهان بینـی،  معنـای  بـه  اینجـا  در  ایدئولـوژی  از 
مکتـب یـا عقیـده به آن معنایی که در سـنت کهن 
از آن هـا نـام بـرده می شـد، نیسـت. در اینجـا وقتـی 
می گوییـم ایدئولـوژی، منظـور مـا فکـری اسـت که 
اندیشـه ای  کنـد،  حکمرانـی  جامعـه  بـر  می توانـد 
کنـد و تقریبـا می توانـد  کـه می توانـد سـلطه پیـدا 
خودش را به همه افکار، اندیشه ها و حتی رفتارها 

کنـد. تزریـق 
اسـت،  ایدئولوژیـک  جامعـه ای  می گوییـم  وقتـی 
یعنی اولین تصمیم آن جامعه این است که تعامل 
را برهـم زنـد. در نظام هـای ایدئولوژیـک حقیقـت 
وارونـه می شـود و در اختیـار قـدرت قـرار می گیـرد. 
کـه در جریـان زندگـی  حقیقـت آن چیـزی نیسـت 
کـه قـدرت  پیـش مـی رود؛ بلکـه آن چیـزی اسـت 
بـر آن اصـرار دارد،  و  می پنـدارد. چـون می پنـدارد 
امـکان بازیگـری محتـوا را بـه حداقـل می رسـاند. 
آحـاد جامعـه تابـع هسـتند و بایـد یکنواخـت باقـی 
بماننـد. آن هـا نمی تواننـد فـرم و هویـت مسـتقلی 
صـدای  نمی تواننـد  خودشـان  باشـند.  داشـته 
کنـار سـاختار داشـته باشـند.  مسـتقل و بلنـدی در 

جامعـه ایدئولوژیـک یـک عقیـده ای دارد و مـدل 
و  رفتـار  بـاور،  فکرکـردن،  زیسـتن،  از  واحـدی 
چنیـن  بـه  مـا  می دهـد.  پیشـنهاد  را  کنش هـا  وا
جامعـه ای می گوییـم جامعـه ایدئولوژیک. جامعه 
کـه در اختیـار  ایدئولوژیـک به دلیـل قـدرت و زوری 
دارد، می خواهـد همـه افـراد از آن مـدل فکرکـردن، 
رفتـار و سـلیقه تبعیـت کننـد. جامعـه ایدئولوژیـک 
چون دارای زور اسـت، خودش را تحمیل می کند؛ 
از  چـون  بشـود؛  هـم  موفـق  اسـت  ممکـن  حتـی 
کار  طریـق تبلیغـات می توانـد روی اذهـان و افـکار 
کند. بسیاری از مردم بدون اینکه متوجه شوند با 

آن قاعـده بـازی می کننـد.

بنابر آنچه فرمودید، شما جامعه 
اخالقی را چگونه تعریف 
می کنید؟
جامعـه  آن  بـه  کـه  داریـم  جامعـه ای  مقابـل،  در 
بـه  کـه  جامعـه ای  یعنـی  می گوییـم؛  اخاقـی 
آزادی،  قـدرت  می دهـد  فرصـت  شـهروندانش 
فرصـت  حتـی  و  مبـارزه  قـدرت  خاقیـت،  قـدرت 
توضیـح  ادامـه،  در  مـن  باشـند.  داشـته  شکسـت 
کـه در ایـن بحـث مـرادم از شکسـت  خواهـم داد 
یـک  اخاقـی  جامعـه  ترتیـب،  ایـن  بـه  چیسـت. 
بـه  را  واحـدی  عقیـده  کـه  اسـت  سـاختار  نـوع 
را  آن  مـردم  نمی کنـد.  تحمیـل  افـراد  مجموعـه 
تحـت حاکمیـت قانـون محـدود می کننـد. مـردم 
حـق دارنـد از ایده هـا، افـکار، رفتـار و سـلیقه های 

باشـند. برخـوردار  مختلفـی 

کــه بــر حــوزه  بحــث دربــاره جامعــه ایدئولوژیــک و جامعــه اخالقــی از منظــر ویژگی هــا، خصوصیــات آن هــا و تأثیــری 
اخــالق می گذارنــد، می توانــد تفاوت هــای مهــم میــان آن دو را مبرهــن ســازد. درواقــع مقایســه بیــن ایــن دو نــوع 
کــه  کــدام یــک از ایــن جوامــع می توانــد تولیــد شــود و جامعــه ای  کــه اخــالق از  جامعــه بــا محوریــت ایــن موضــوع مهــم 
از آن اخــالق تولیــد می شــود و مــا بــه آن جامعــه اخالقــی می گوییــم چــه مؤلفه هایــی می توانــد داشــته باشــد، ازجملــه 

گفت وگــوی مفصــل و مبســوط بــا دکتــر ناصــر مهــدوی بــه آن پرداخته ایــم. کــه در ایــن  محورهایــی اســت 
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امکان و چگونگی ظهور و بروز 
اخالق در جامعه را لطفا 
توضیح دهید.

ایدئولوژیــک تقریبــا  مــن می گویــم در جامعــه 
جامعــه  آن  کــه  باشــیم  داشــته  انتظــار  نبایــد 
خــودش اخاقــی باشــد و امــکان بــروز، ظهــور و 
رشــد اخاقــی زیســتن را بــه مجموعــه خــودش و 
کــه تحــت ســلطه آن قــدرت هســتند،  ــرادی  اف
کنــم،  روشــن  را  دلیلــم  اینکــه  بــرای  بدهــد. 
اجــازه بدهیــد مقــداری عقب تــر برگــردم و بــه 
ح  ــر مطــر ــه همیشــه در فلســفه هن ک موضوعــی 
بــوده اســت، در اینجــا به صــورت بســیار مجمــل 
کنــم. ایــن موضــوع رابطــه بیــن فــرم و  اشــاره 
محتواســت. از دیربــاز ایــن مســئله در فلســفه 
ــت  ــل اس ــوا اص ــا محت ــه آی ک ــت  ــود داش ــر وج هن
گــر مــا محتــوا را داشــته باشــیم،  یــا فــرم؟ یعنــی ا
آیــا به راحتــی می توانیــم فــرم را داشــته باشــیم؟ 
آیــا فــرم تابــع محتواســت؟ از طــرف دیگــر هــم 
برخــی معتقــد بودنــد این طــور نیســت و محتــوا 
کــه  اســت  فــرم  ایــن  اســت.  فــرم  تحت تأثیــر 
بلــوغ  و  رشــد  ظهــور،  بــروز،  امــکان  می توانــد 

کنــد. محتــوا را صــادر 
کانــت بــه میــان آمــد،  وقتــی معرفت شناســی 
کانــت  داد.  افزایــش  بســیار  را  فــرم  اهمیــت 
کــه اجــازه می دهــد  معتقــد بــود ایــن فــرم اســت 
گر ســاختار ذهنی نباشــد،  محتوا شــکل بگیرد. ا
بــه  امــکان شــناخت هرگــز فراهــم نمی شــود. 
همیــن دلیــل ســاختاری بایــد در میــان باشــد تــا 
خ  ک ر گاهــی و ادرا اجــازه دهــد چیــزی بــه نــام آ
دهــد؛ چــون مــواد بیرونــی و داده هــای حســی 
به طوری کــه  هســتند؛  بی انســجام  و  بی فــرم 
را  آن هــا  عّلــی  رابطــه  نمی توانیــم  حتــی 
کــه بــه آن هــا فــرم  بفهمیــم. ســاختار ذهنــی ای 
و وحــدت می دهــد و بیــن آن هــا رابطــه عّلــی 
برقــرار می کنــد، متأثــر از ســاختار ذهــن آدمــی 
گروه هــای ســاختارگرا  اســت. از اینجــا بــه بعــد، 
کردنــد در جامعــه هــم  کــه احســاس  پیــدا شــدند 
همین طــور اســت. آن هــا بــه ایــن مســئله اشــاره 
کــه بــه افــراد و  کــه ایــن ســاختار اســت  کردنــد 
کــه تحــت ســلطه آن قــرار دارنــد،  انســان هایی 
بالنــده  یــا  شــوند  بالنــده  می دهــد،  فرصــت 
نشــوند، تنــد برونــد یــا کند بروند و شــکوفا شــوند 
گرچــه بعدهــا ایــن دو طیــف  یــا شــکوفا نشــوند. 
تعدیــل شــدند؛ یعنــی اینکــه بگوییــم محتــوا 
اصــل اســت یــا بگوییــم فــرم اصل اســت. امــروزه 
در فلســفه هنــر هــم ایــن دو طیــف تــا حــدود 
زیــادی تعدیــل شــده اند؛ یعنــی فــرم و محتــوا 
گویــی بــا هــم در رقــص هســتند و همدیگــر را 
ــد در  در آغــوش می کشــند. واقعیــت بیرونــی بای
کنــون در حــوزه  گیــرد. مــن ا آغــوش ســاختار قــرار 
معرفــت صحبــت می کنــم. داده هــای حســی 
گیرنــد و بــا  بایــد در آغــوش ســاختار ذهنــی قــرار 
همدیگــر بــه رقــص درآینــد. از رقــص ایــن دو 

تولیــد می شــود. در حــوزه  کــه معرفــت  اســت 
جامعه شناســی سیاســی هــم بــه نظــر می رســد 
کــه رابطــه  ایــن تئــوری در حــال تقویــت اســت 
و  ســاختار  بیــن  پیچیــده ای  بســیار  و  توأمــان 
کــه شــامل افــراد اســت، وجــود دارد؛ بــه  محتــوا 
گــر افــراد بســیار خــاق باشــند،  کــه ا ایــن معنــا 
ولــی ســاختار ناســالم باشــد، آن افــراد ســرکوب 
می شــوند و امــکان ظهــور و بروزشــان بــه تأخیــر 
نوعــی  و  کندگــی  پرا دچــار  درضمــن  می افتــد؛ 
نیــز  شــخصیتی  فروپاشــی  و  ذهنــی  کاهــش 
می شــوند. برعکــس ایــن موقعیــت هــم وجــود 
داشــته  وجــود  قــوی  ســاختاری  یعنــی  دارد؛ 
کنیــد  باشــد؛ به طورمثــال، شــما قوانینــی وضــع 
)این هــا در عالــم خیــال اســت؛ زیــرا نمی شــود 
ــدون تحــوالت فرهنگــی انجــام  کارهــا را ب ایــن 
بشناســید؛  رســمیت  بــه  را  نهادهایــی  و  داد( 
درحالی کــه محتــوا پاییــن باشــد و افــراد رشــد 
فرهنگــی نداشــته باشــند. در چنیــن شــرایطی 
و  کشــمکش  تعــارض،  نوعــی  دچــار  هــم  بــاز 
می شــویم.  فروپاشــی  نوعــی  دچــار  درنهایــت 
قوی تــر  نســبتا  تئــوری  امــروزه  مــن،  نظــر  بــه 
هــم  بــر  دو  ایــن  کــه  اســت  ایــن  عادالنه تــر  و 
تأثیــر می گذارنــد؛ یعنــی ســاختار، بســتر را بــرای 
رشــد افــراد فراهــم می کنــد و افــراد وقتــی رشــد 
می کننــد، مرتــب در پــی تلطیــف، شــفافیت و 
رونــد درســت ســاختار هســتند. ایــن دو امــر بــا 
ــد: یکــی، آن دیگــری  همدیگــر بده بســتان دارن
را فــرا می خوانــد. در ایــن تعامــل و ایــن رقــص 
کــه مــن اســم آن را رقــص تانگــو می گــذارم )ایــن 
واژه را بــه شــکل رمانتیــک و ســانتیمانتال بــه 
گویــی یکــی، آن دیگــری را در  کار نمی بــرم(، 
آغــوش می کشــد. ایــن تعامــل، رفت وبرگشــت 
و ایــن چهره به چهــره  شــدن می توانــد جامعــه 
تعامــل  و  رفت وبرگشــت  عــدم  بســازد.  ســالم 
می توانــد جامعــه ناســالم و بیمــار به وجــود آورد. 
گــر شــما بــه اروپــای شــرقی برویــد، ببینیــد  شــاید ا
»کارگــران  شــعار  اســت  ممکــن  بســیاری  کــه 
مغــازه خــود نصــب  را روی در  متحــد شــوید« 
ــا مثــا  کــه ایــن یعنــی چــه؟ ی کننــد؛ امــا نداننــد 
در جامعــه خــود مــا بســیاری از واژه هــا و شــعارها 
ح شــود؛ ماننــد عالــم محضــر خداســت؛  مطــر
ولــی بســیاری متوجــه معنــای آن نشــوند، بــا 
آن ارزش هــا خــو بگیرنــد و در آن قالــب حضــور 
کار چیســت؟ حاصــل  کننــد. حاصــل ایــن  پیــدا 
کم کــم یکنواخــت  کــه وقتــی افــراد  ایــن اســت 
شــدند و فــرم پیــدا نکردنــد، در حــد غریــزه نــزول 
پیــدا می کننــد؛ چــون فــرم و اســتقال مســتقلی 
ندارنــد. درحقیقــت آن هــا آزادی ندارنــد. وقتــی 
وقتــی  نیســت.  مبــارزه  عمــا  نباشــد،  آزادی 
کار نیســت. وقتــی  مبــارزه نباشــد، شکســتی در 
درس  واقعیت هــا  از  انســان  نباشــد،  شکســت 
حــق  دیگــر  نباشــد،  آزادی  وقتــی  نمی گیــرد. 
ــی  ــق انتخاب ــی ح ــت. وقت کار نیس ــی در  انتخاب

کار نباشــد، افــراد نمی تواننــد بگوینــد مــن  در 
افــراد در حــد  می توانــم اخاقــی شــوم. وقتــی 
غرایــز و حــس باقــی بماننــد، این گونــه اســت 
بــه  بینوایــی  اســت  ممکــن  به طورمثــال،  کــه 
ــم  ــم بتوانی ــا ه ــد، م ــته باش ــاج داش ــک احتی کم
کســی  بــه او یــاری برســانیم یــا ممکــن اســت 
کنیــم.  بیمــار باشــد و مــا بتوانیــم او را درمــان 
هیچ کــدام از ایــن افعــال جــزو اخــاق نیســت؛ 
بلکــه در حــد احســاس انســانی اســت. چــون 
داریــم؛  دلســوزانه ای  غرایــز  چنیــن  انســانیم 
امــا بــرای خــود تئــوری، مبنــا و هویــت نداریــم. 
می گوییــم چــون انســان هســتیم و نمی توانیــم 
رنــج انســان های دیگــر و نابرابــری را تحمــل 
کنیــم، پــس مــا بــه آن هــا یــاری می رســانیم. 
ایــده  و  تئــوری  مــا  یاری کــردن  پشــت  پــس 
وقتــی  اســت.  غریــزی  بلکــه  نــدارد؛  وجــود 
از  آرام آرام  می شــود،  غریــزی  امــری  چنیــن 
یعنــی  می شــویم؛  دور  اخاقی بــودن  لــذت 
کاری غریــزی  کاری اخاقــی نمی کنیــم؛ بلکــه 
نوبــت  کــه در  انجــام می دهیــم. در جایــی  را 
کاری یــا ایثــار هســتیم  انتخاب هــای بــزرگ، فــدا
کــه می خواهیــم صــدای خــود را  یــا در جایــی 
کنیــم، به دلیــل اینکــه  کــرده و اعتــراض  بلنــد 
کرده ایــم، هــم  ایــده نداریــم و غریــزی زندگــی 
خودمــان، خودمــان را ســرکوب می کنیــم و هــم 
ایــن  بیدارشــدن نمی دهــد. در  اجــازه  جامعــه 
فضــا، اولیــن چیــزی کــه قربانی می شــود، آزادی 
بنابرایــن  نــدارد،  وجــود  آزادی  چــون  اســت. 
مولــود  اخــاق  زیــرا  نمی شــود؛  تولیــد  اخــاق 
آزادی اســت. اخــاق زمانــی به وجــود می آیــد 
کنتــرل  کــه مــن بتوانــم غرایــز خــود را آزادانــه 
گــر امیــال مــن در وجــودم جــوالن دهنــد و  کنــم. ا
کنند، اما من از عوامل بیرونی بترســم  سرکشــی 
و بــه ایــن دلیــل نتوانــم آن هــا را بــروز دهــم، 
اخاقــی نیســتم. اخاقی بــودن هنگامــی اســت 
ــال  ــز، امی ــف، غرای ــروز عواط ــی ب ــن توانای ــه م ک
و احساســاتم را دارم؛ امــا چــون آزادم، روحــم 
نیســتم،  خــود  نفــس  بــرده  و  اســت  مســتقل 
آزادانــه و از ســر انتخــاب یــک میــل ناصــواب 
و تخریبگــر را از خــود دور و بــه جــای آن، یــک 
کیزه تــر و عالی تــر را انتخــاب می کنــم.  میــل پا
معطــوف  می توانــد  اراده ام  باشــم،  آزاد  وقتــی 
گــر قــرار باشــد ایــن  بــه فضیلــت باشــد؛ چــون ا
ــز و امیــال باشــد، در آن صــورت  ــع غرای اراده تاب
ــر  گ ــه قــول شــوپنهاور مــا را تخریــب می کنــد. ا ب
ــی  ــن اراده، اخاق ــت ای کان ــول  ــه ق ــد ب ــرار باش ق
کنــد. فــرد بایــد حــق  باشــد بایــد بــر آزادی تکیــه 
انتخــاب و حــق شــعور غلبــه بــر  امیــال و عوامــل 
می کنــد،  ســلب  را  انســان  آزادی  کــه  منفــی 
خ دهــد مــن  داشــته باشــد. وقتــی ایــن اتفــاق ر
دســت بــه انتخــاب می زنــم و از طریــق انتخــاب 

خــود، رفتــاری اخاقــی انجــام می دهــم.

اخالق زمانی 
به وجود می آید 
که من بتوانم 
غرایز خود را 
آزادانه کنترل 

گر امیال  کنم. ا
من در وجودم 
جوالن دهند و 
سرکشی کنند، 

اما من از عوامل 
بیرونی بترسم 
و به این دلیل 
نتوانم آن ها 
را بروز دهم، 

اخالقی نیستم
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امکان و چگونگی ظهور و بروز 
اخالق در جامعه را لطفا 
توضیح دهید.
ایدئولوژیــک تقریبــا  مــن می گویــم در جامعــه 
جامعــه  آن  کــه  باشــیم  داشــته  انتظــار  نبایــد 
خــودش اخاقــی باشــد و امــکان بــروز، ظهــور و 
رشــد اخاقــی زیســتن را بــه مجموعــه خــودش و 
کــه تحــت ســلطه آن قــدرت هســتند،  ــرادی  اف
کنــم،  روشــن  را  دلیلــم  اینکــه  بــرای  بدهــد. 
اجــازه بدهیــد مقــداری عقب تــر برگــردم و بــه 
ح  ــر مطــر ــه همیشــه در فلســفه هن ک موضوعــی 
بــوده اســت، در اینجــا به صــورت بســیار مجمــل 
کنــم. ایــن موضــوع رابطــه بیــن فــرم و  اشــاره 
محتواســت. از دیربــاز ایــن مســئله در فلســفه 
ــت  ــل اس ــوا اص ــا محت ــه آی ک ــت  ــود داش ــر وج هن
گــر مــا محتــوا را داشــته باشــیم،  یــا فــرم؟ یعنــی ا
آیــا به راحتــی می توانیــم فــرم را داشــته باشــیم؟ 
آیــا فــرم تابــع محتواســت؟ از طــرف دیگــر هــم 
برخــی معتقــد بودنــد این طــور نیســت و محتــوا 
کــه  اســت  فــرم  ایــن  اســت.  فــرم  تحت تأثیــر 
بلــوغ  و  رشــد  ظهــور،  بــروز،  امــکان  می توانــد 

کنــد. محتــوا را صــادر 
کانــت بــه میــان آمــد،  وقتــی معرفت شناســی 
کانــت  داد.  افزایــش  بســیار  را  فــرم  اهمیــت 
کــه اجــازه می دهــد  معتقــد بــود ایــن فــرم اســت 
گر ســاختار ذهنی نباشــد،  محتوا شــکل بگیرد. ا
بــه  امــکان شــناخت هرگــز فراهــم نمی شــود. 
همیــن دلیــل ســاختاری بایــد در میــان باشــد تــا 
خ  ک ر گاهــی و ادرا اجــازه دهــد چیــزی بــه نــام آ
دهــد؛ چــون مــواد بیرونــی و داده هــای حســی 
به طوری کــه  هســتند؛  بی انســجام  و  بی فــرم 
را  آن هــا  عّلــی  رابطــه  نمی توانیــم  حتــی 
کــه بــه آن هــا فــرم  بفهمیــم. ســاختار ذهنــی ای 
و وحــدت می دهــد و بیــن آن هــا رابطــه عّلــی 
برقــرار می کنــد، متأثــر از ســاختار ذهــن آدمــی 
گروه هــای ســاختارگرا  اســت. از اینجــا بــه بعــد، 
کردنــد در جامعــه هــم  کــه احســاس  پیــدا شــدند 
همین طــور اســت. آن هــا بــه ایــن مســئله اشــاره 
کــه بــه افــراد و  کــه ایــن ســاختار اســت  کردنــد 
کــه تحــت ســلطه آن قــرار دارنــد،  انســان هایی 
بالنــده  یــا  شــوند  بالنــده  می دهــد،  فرصــت 
نشــوند، تنــد برونــد یــا کند بروند و شــکوفا شــوند 
گرچــه بعدهــا ایــن دو طیــف  یــا شــکوفا نشــوند. 
تعدیــل شــدند؛ یعنــی اینکــه بگوییــم محتــوا 
اصــل اســت یــا بگوییــم فــرم اصل اســت. امــروزه 
در فلســفه هنــر هــم ایــن دو طیــف تــا حــدود 
زیــادی تعدیــل شــده اند؛ یعنــی فــرم و محتــوا 
گویــی بــا هــم در رقــص هســتند و همدیگــر را 
ــد در  در آغــوش می کشــند. واقعیــت بیرونــی بای
کنــون در حــوزه  گیــرد. مــن ا آغــوش ســاختار قــرار 
معرفــت صحبــت می کنــم. داده هــای حســی 
گیرنــد و بــا  بایــد در آغــوش ســاختار ذهنــی قــرار 
همدیگــر بــه رقــص درآینــد. از رقــص ایــن دو 

تولیــد می شــود. در حــوزه  کــه معرفــت  اســت 
جامعه شناســی سیاســی هــم بــه نظــر می رســد 
کــه رابطــه  ایــن تئــوری در حــال تقویــت اســت 
و  ســاختار  بیــن  پیچیــده ای  بســیار  و  توأمــان 
کــه شــامل افــراد اســت، وجــود دارد؛ بــه  محتــوا 
گــر افــراد بســیار خــاق باشــند،  کــه ا ایــن معنــا 
ولــی ســاختار ناســالم باشــد، آن افــراد ســرکوب 
می شــوند و امــکان ظهــور و بروزشــان بــه تأخیــر 
نوعــی  و  کندگــی  پرا دچــار  درضمــن  می افتــد؛ 
نیــز  شــخصیتی  فروپاشــی  و  ذهنــی  کاهــش 
می شــوند. برعکــس ایــن موقعیــت هــم وجــود 
داشــته  وجــود  قــوی  ســاختاری  یعنــی  دارد؛ 
کنیــد  باشــد؛ به طورمثــال، شــما قوانینــی وضــع 
)این هــا در عالــم خیــال اســت؛ زیــرا نمی شــود 
ــدون تحــوالت فرهنگــی انجــام  کارهــا را ب ایــن 
بشناســید؛  رســمیت  بــه  را  نهادهایــی  و  داد( 
درحالی کــه محتــوا پاییــن باشــد و افــراد رشــد 
فرهنگــی نداشــته باشــند. در چنیــن شــرایطی 
و  کشــمکش  تعــارض،  نوعــی  دچــار  هــم  بــاز 
می شــویم.  فروپاشــی  نوعــی  دچــار  درنهایــت 
قوی تــر  نســبتا  تئــوری  امــروزه  مــن،  نظــر  بــه 
هــم  بــر  دو  ایــن  کــه  اســت  ایــن  عادالنه تــر  و 
تأثیــر می گذارنــد؛ یعنــی ســاختار، بســتر را بــرای 
رشــد افــراد فراهــم می کنــد و افــراد وقتــی رشــد 
می کننــد، مرتــب در پــی تلطیــف، شــفافیت و 
رونــد درســت ســاختار هســتند. ایــن دو امــر بــا 
ــد: یکــی، آن دیگــری  همدیگــر بده بســتان دارن
را فــرا می خوانــد. در ایــن تعامــل و ایــن رقــص 
کــه مــن اســم آن را رقــص تانگــو می گــذارم )ایــن 
واژه را بــه شــکل رمانتیــک و ســانتیمانتال بــه 
گویــی یکــی، آن دیگــری را در  کار نمی بــرم(، 
آغــوش می کشــد. ایــن تعامــل، رفت وبرگشــت 
و ایــن چهره به چهــره  شــدن می توانــد جامعــه 
تعامــل  و  رفت وبرگشــت  عــدم  بســازد.  ســالم 
می توانــد جامعــه ناســالم و بیمــار به وجــود آورد. 
گــر شــما بــه اروپــای شــرقی برویــد، ببینیــد  شــاید ا
»کارگــران  شــعار  اســت  ممکــن  بســیاری  کــه 
مغــازه خــود نصــب  را روی در  متحــد شــوید« 
ــا مثــا  کــه ایــن یعنــی چــه؟ ی کننــد؛ امــا نداننــد 
در جامعــه خــود مــا بســیاری از واژه هــا و شــعارها 
ح شــود؛ ماننــد عالــم محضــر خداســت؛  مطــر
ولــی بســیاری متوجــه معنــای آن نشــوند، بــا 
آن ارزش هــا خــو بگیرنــد و در آن قالــب حضــور 
کار چیســت؟ حاصــل  کننــد. حاصــل ایــن  پیــدا 
کم کــم یکنواخــت  کــه وقتــی افــراد  ایــن اســت 
شــدند و فــرم پیــدا نکردنــد، در حــد غریــزه نــزول 
پیــدا می کننــد؛ چــون فــرم و اســتقال مســتقلی 
ندارنــد. درحقیقــت آن هــا آزادی ندارنــد. وقتــی 
وقتــی  نیســت.  مبــارزه  عمــا  نباشــد،  آزادی 
کار نیســت. وقتــی  مبــارزه نباشــد، شکســتی در 
درس  واقعیت هــا  از  انســان  نباشــد،  شکســت 
حــق  دیگــر  نباشــد،  آزادی  وقتــی  نمی گیــرد. 
ــی  ــق انتخاب ــی ح ــت. وقت کار نیس ــی در  انتخاب

کار نباشــد، افــراد نمی تواننــد بگوینــد مــن  در 
افــراد در حــد  می توانــم اخاقــی شــوم. وقتــی 
غرایــز و حــس باقــی بماننــد، این گونــه اســت 
بــه  بینوایــی  اســت  ممکــن  به طورمثــال،  کــه 
ــم  ــم بتوانی ــا ه ــد، م ــته باش ــاج داش ــک احتی کم
کســی  بــه او یــاری برســانیم یــا ممکــن اســت 
کنیــم.  بیمــار باشــد و مــا بتوانیــم او را درمــان 
هیچ کــدام از ایــن افعــال جــزو اخــاق نیســت؛ 
بلکــه در حــد احســاس انســانی اســت. چــون 
داریــم؛  دلســوزانه ای  غرایــز  چنیــن  انســانیم 
امــا بــرای خــود تئــوری، مبنــا و هویــت نداریــم. 
می گوییــم چــون انســان هســتیم و نمی توانیــم 
رنــج انســان های دیگــر و نابرابــری را تحمــل 
کنیــم، پــس مــا بــه آن هــا یــاری می رســانیم. 
ایــده  و  تئــوری  مــا  یاری کــردن  پشــت  پــس 
وقتــی  اســت.  غریــزی  بلکــه  نــدارد؛  وجــود 
از  آرام آرام  می شــود،  غریــزی  امــری  چنیــن 
یعنــی  می شــویم؛  دور  اخاقی بــودن  لــذت 
کاری غریــزی  کاری اخاقــی نمی کنیــم؛ بلکــه 
نوبــت  کــه در  انجــام می دهیــم. در جایــی  را 
کاری یــا ایثــار هســتیم  انتخاب هــای بــزرگ، فــدا
کــه می خواهیــم صــدای خــود را  یــا در جایــی 
کنیــم، به دلیــل اینکــه  کــرده و اعتــراض  بلنــد 
کرده ایــم، هــم  ایــده نداریــم و غریــزی زندگــی 
خودمــان، خودمــان را ســرکوب می کنیــم و هــم 
ایــن  بیدارشــدن نمی دهــد. در  اجــازه  جامعــه 
فضــا، اولیــن چیــزی کــه قربانی می شــود، آزادی 
بنابرایــن  نــدارد،  وجــود  آزادی  چــون  اســت. 
مولــود  اخــاق  زیــرا  نمی شــود؛  تولیــد  اخــاق 
آزادی اســت. اخــاق زمانــی به وجــود می آیــد 
کنتــرل  کــه مــن بتوانــم غرایــز خــود را آزادانــه 
گــر امیــال مــن در وجــودم جــوالن دهنــد و  کنــم. ا
کنند، اما من از عوامل بیرونی بترســم  سرکشــی 
و بــه ایــن دلیــل نتوانــم آن هــا را بــروز دهــم، 
اخاقــی نیســتم. اخاقی بــودن هنگامــی اســت 
ــال  ــز، امی ــف، غرای ــروز عواط ــی ب ــن توانای ــه م ک
و احساســاتم را دارم؛ امــا چــون آزادم، روحــم 
نیســتم،  خــود  نفــس  بــرده  و  اســت  مســتقل 
آزادانــه و از ســر انتخــاب یــک میــل ناصــواب 
و تخریبگــر را از خــود دور و بــه جــای آن، یــک 
کیزه تــر و عالی تــر را انتخــاب می کنــم.  میــل پا
معطــوف  می توانــد  اراده ام  باشــم،  آزاد  وقتــی 
گــر قــرار باشــد ایــن  بــه فضیلــت باشــد؛ چــون ا
ــز و امیــال باشــد، در آن صــورت  ــع غرای اراده تاب
ــر  گ ــه قــول شــوپنهاور مــا را تخریــب می کنــد. ا ب
ــی  ــن اراده، اخاق ــت ای کان ــول  ــه ق ــد ب ــرار باش ق
کنــد. فــرد بایــد حــق  باشــد بایــد بــر آزادی تکیــه 
انتخــاب و حــق شــعور غلبــه بــر  امیــال و عوامــل 
می کنــد،  ســلب  را  انســان  آزادی  کــه  منفــی 
خ دهــد مــن  داشــته باشــد. وقتــی ایــن اتفــاق ر
دســت بــه انتخــاب می زنــم و از طریــق انتخــاب 

خــود، رفتــاری اخاقــی انجــام می دهــم.

اخالق زمانی 
به وجود می آید 
که من بتوانم 
غرایز خود را 
آزادانه کنترل 

گر امیال  کنم. ا
من در وجودم 
جوالن دهند و 
سرکشی کنند، 

اما من از عوامل 
بیرونی بترسم 
و به این دلیل 
نتوانم آن ها 
را بروز دهم، 

اخالقی نیستم
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جوامع ایدئــولــوژیــک چگونه 
زیست اخالقی بشر را 
تحت تأثیر قرار می دهند؟
می زننـد  مـا  بـه  لطمـه  دو  ایدئولوژیـک  جوامـع   
کـه هـر دو دشـمن زندگـی اخاقـی هسـتند؛ یعنـی 
اخاقـی زیسـتن در ایـن جامعـه به شـدت بـه خطـر 
کـه  بپذیـرد  اینجـا  در  می توانـد  انسـان  می افتـد. 
چگونـه فـرم، محتـوا را تخریـب می کنـد و چگونـه 
ساختار می تواند تأثیر منفی بر آحاد جامعه بگذارد 
بحـران  را دچـار  آن هـا  و  آن هـا شـود  رشـد  مانـع  و 
ایـن اسـت  از لطمه هـای بسـیار مهـم  کنـد. یکـی 
کـه بـه شـما اجـازه اندیشـیدن نمی دهـد؛ یعنـی در 
یـک جامعـه یکنواخـت و یکسـان و جامعـه ای کـه 
همـه چیـز بـرای انسـان دیکته می شـود، همه چیز 
از پیـش روشـن بـوده و خطـوط کامـا آمـاده اسـت، 
گـر از ایـن خطـوط بیـرون برویـد، تنبیـه و سـرکوب  ا
می شـوید. در اینجـا خـرد آدمـی نمی توانـد بفهمـد، 
چـون و چـرا کنـد، رشـد کند و به مرتبه بلوغ برسـد. 
یکـی از مهم تریـن پشـتوانه های اخاقـی زیسـتن، 
خـرد اسـت. درواقـع میـزان، صـدق، کـذب، حسـن 
دیگـر  طـرف  از  می کنـد.  تعییـن  خـرد  را  قبـح  و 
چـون آزاد نیسـتیم، نمی توانیـم فرمان هـای خـرد 
ایـن جامعـه یکنواخـت و  لـذا در  بـه جـا آوریـم؛  را 
سرکوب شـده، هـم قـدرت چون وچـرا، هـم قـدرت 
دوراندیشـی و هـم قـدرت نقـد و بررسـی بـه ضعـف 
کشـیده می شـود؛ درنتیجـه سـقف زندگـی پاییـن 
می آیـد و چـون آزادی وجـود نـدارد، حق انتخاب از 
آدمـی سـلب می شـود. وقتـی شـما در بیـرون آزادی 
صـورت  رشـدی  دیگـر  کردیـد،  سـرکوب  را  انسـان 
شـما  کـه  می افتـد  اتفـاق  زمانـی  رشـد  نمی گیـرد. 
بتوانید مبارزه کنید. انسان در مبارزه ممکن است 
شکسـت بخـورد. اتفاقـا شکسـت مقدمـه پیـروزی 
درسـت  درک  مقدمـه  شکسـت  بلکـه  نیسـت؛ 
واقعیـت اسـت. انسـان وقتـی می توانـد واقعیـت را 
گاهی اوقات هم  که  کند  درست بشناسد و تبیین 

شکسـت بخـورد. بـه قـول موالنـا: 
یک لحظه داغم می کشی یک دم به باغم 

می کشی / پیش چراغم می کشی تا وا شود 
چشمان من

بفهمـم  می توانـم  تـازه  می خـورم،  زمیـن  وقتـی   
کنـم، چقـدر  چقـدر می توانـم بـه دوسـتانم تکیـه 
امکاناتم واقعی اسـت، چقدر دنیا را درسـت تصویر 
کرده ام، چقدر توانسته ام درست پیش بینی کنم. 
وقتـی شکسـت می خـورم در آن زمـان همـه این هـا 
مـورد ماحظـه و تأمـل قـرار می گیرد. پس شکسـت 
محصـول  مبـارزه  ولـی  اسـت؛  مبـارزه  محصـول 
وقتـی  اسـت.  آزادی  محصـول  مبـارزه  چیسـت؟ 
کنیـد؛ یعنـی  شـما آزاد نباشـید، نمی توانیـد مبـارزه 
بـه  نـه  )جنگیـدن  جنگیـدن  امـکان  بیـرون  در 
معنـای بـه هـم زدن سـاختار(  بـرای زندگـی بهتـر و 
تاش برای زندگی عالی تر از آدمی سـلب می شـود. 
بیـرون  در  هـم  انسـان ها  کـه  می بینیـد  آن وقـت 
سـرکوب می شـوند و هم در درون. وقتی انسـان ها 
سـرکوب شـوند، نـه چـراغ خـرد روشـن می شـود، نـه 
چـراغ اخاق؛ بنابراین جامعـه ایدئولوژیک به واقع 
بـه  اسـت.  اخـاق  دشـمنان  بزرگ تریـن  از  یکـی 
همیـن دلیـل وقتـی می بینیـد همـه چیـز یکپارچـه 
خـود  نـدارد  حـق  هیچ کـس  می شـود،  یکسـان  و 
کنـد و همـه بـه تعبیـر نیچـه  را متمایـز و مسـتقل 
و  دلسـوزی  اینجـا  در  می کننـد.  زندگـی  گلـه وار 
و  اخـاق  ولـی  احسـاس های زودگـذر وجـود دارد؛ 

نـدارد. سـرفرازی وجـود 

راه های مقابله در این جامعه به 
چه صورتی است؟
کنیـد،  گـر شـما مبـارزه هـم  در ایـن جامعـه حتـی ا
حکومـت از مبـارزه شـما هیـچ ترسـی نـدارد. خطـر 
کنـد،  بلنـد  سـر  بخواهـد  کسـی  کـه  اسـت  زمانـی 
بخواهـد ایـده و فرمـی بیـاورد، بخواهـد ایـن زبـان 

عادی را به زبانی گویاتر تبدیل کند و بخواهد این 
کـرده اسـت،  کـه بـه جامعـه غلبـه  فکـر یکسـانی را 
سـرکوب  سـریع  فـرد  کـه  اینجاسـت  در  برهم زنـد. 
می شـود؛ چـون جامعـه ایدئولوژیک اجازه سـر بلند 
کـه  کـردن را بـه شـما نمی دهـد، اجـازه نمی دهـد 
کنیـد و ایـده ای در مقابـل ایـده  احسـاس اسـتقال 
حاکمیـت بیاوریـد. جامعه ایدئولوژیک؛ یکسـانی، 
گلـه وار زندگی کـردن را می خواهـد.  غریزی بـودن و 
می کننـد،  زندگـی  گلـه وار  افـراد  کـه  سیسـتمی  در 
دیگـر نمی تواننـد اخاقـی شـوند؛ لـذا می بینیـد هـر 
کسـی ممکـن اسـت دسـت بـه تخلـف بزنـد؛ چـون 
کـه در  آن اراده بـرای او پـرورش پیـدا نکـرده اسـت 
مقابل تخلف بایسـتد. هرکسـی ممکن است برای 
کسـی  رسـیدن بـه مطامـع خـود دروغ بگویـد. هـر 
ممکـن اسـت بـه خاطـر اینکـه بـه نتایـج خـودش 
مـا می گوییـم  کنـد.  یـا بی وفایـی  برسـد، خیانـت 
چقـدر جامعـه بداخاق شـده اسـت. به سـراغ مردم 
توجهـی  هیـچ  مـردم  می گوییـم  و  می رویـم  بینـوا 
بـه انضبـاط اجتماعـی ندارنـد و قوانیـن را رعایـت 
نمی کننـد. این محصـول یک جامعه ایدئولوژیک 
کـه محتـوا را از هـم  اسـت. محصـول فرمـی اسـت 
آن  دارد.  قـدرت  فـرم  آن  چـون  اسـت؛  پاشـانده 
نیسـت؛  می کنیـد،  تصـور  شـما  کـه  این طـور  فـرم 
کـه می گفتنـد  مثـا اسـتادانی مثـل آقـای ملکیـان 
مـا بایـد خودمـان را بسـازیم، هیـچ اهمیتی بـه فرم 
نمی دهند و می گویند فرم، امری سـاختگی است؛ 
ولی شما نگاه کنید هنوز در حوزه معرفت می گویند 
گـر فـرم ذهنی شـما نباشـد، داده های حسـی شـما  ا
بی معناسـت. ایـن درسـت مثـل رابطـه نیـروگاه بـا 
گر نیروگاه را داشته  سـوخت هسـته ای است. شما ا
گر هم سـوخت  باشـید از آن بـرق تولیـد نمی شـود. ا
را بـدون آن سـاختار داشـته باشـید، بازهـم آن بـرق 
باشـد.  هـم  خطرنـاک  چه بسـا  و  نمی شـود  تولیـد 
آن نیـروگاه اجـازه می دهـد سـوخت در ایـن جریـان 
گـر ایـن سـاختار ضعیـف باشـد،  قـرار بگیـرد. حـال ا
بیـاورد.  ممکـن اسـت سـوخت مضـرات بسـیاری 
گـر هم سـوخت نامرغوب باشـد، سـاختار هرچقدر  ا
بـرق  شـما  بـرای  نمی توانـد  باشـد،  پیچیـده  هـم 

یکی از مهم ترین 
پشتوانه های 

اخالقی زیستن، 
خرد است. 

درواقع میزان، 
صدق، کذب، 
حسن و قبح 
را خرد تعیین 

وقتی انسان ها می کند
آزاد باشند 
و احساس 

آزادی کنند به 
این معناست 
که می توانند 

تمایالتشان را در 
درون کنترل کنند

گر بخواهیم به صورت  حال ا
اختصاصی ویژگی های 
جامعه اخالقی را برشماریم، آن 
ویژگی ها چیست؟

جامعـه اخاقـی دو ویژگـی و معنا دارد: یکی اینکه، 
فـرم اخاقـی و دوم اینکـه، محتـوای اخاقـی دارد. 
در اینجـا فـرم یا همان سـاختار شـفاف اسـت؛ البته 
سـاختار شـفاف معطـوف بـه دنیـا نداریـم. دنیا هم 
سیسـتم های  هـم  دارد،  جاسوسـی  نظام هـای 
دارد  وجـود  جاهایـی  یـک  ولـی  پلیسـی امنیتی؛ 
یـک مدیـر  کـه شـما می توانیـد در مقابـل تخلـف 
اعتـراض کنیـد. مدیر تحت نظارت و کنترل اسـت 
و قـدرت او مشـروط و محـدود اسـت. رسـانه های 
بـر  وظایفـی  کـه  درعین حـال  دارد.  وجـود  آزاد 
عهده افراد تشـکیل دهنده سـاختار است، حقوقی 
هـم وجـود دارد. نهادهـای مسـتقلی وجـود دارنـد 
یـا  حکمرانـان  کـج روی  مقابـل  در  می تواننـد  کـه 
آن هایی که از قدرت آویزان شده اند، بایستند. به 
کـه می تواند  ایـن دلیـل سـاختار اخاقـی اسـت؛ چرا
می توانـد  کنـد،  متوقـف  می توانـد  کنـد،  بازتولیـد 
قـدرت  و  کنـد  مبـارزه  می توانـد  کنـد،  اعتـراض 
برکنـاری دارد. ایـن سـاختار راه فسـاد را می بنـدد. 
دسـت افـراد را بـرای اینکـه بخواهنـد سوء اسـتفاده 
کنند، می بندد. نتیجه چنین فرمی این اسـت که 
می توانـد بسـتر اخاقی شـدن محتـوا را صـادر کنـد؛ 
یعنی افراد در چنین فضاهایی می توانند احساس 
کننـد و حـق انتخـاب داشـته باشـند. مـن  آزادی 
کـه سـاختار اخاقـی  نمی خواهـم بگویـم جوامعـی 
دارنـد، لزومـا و منطقا محتـوای اخاقی هـم دارند. 
اجـازه  کـه  اسـت  تئوری هایـی  به خاطـر  آن  نبـود 
کنـون عالـم  اخاقی بـودن را نمی دهنـد. ولـی مـا ا
قـدرت  وقتـی  می کنیـم.  کاوش  را  خـود  اندیشـه 
قابـل نقـد و جابه جایی باشـد و افرادی کـه از قاب 
و  باشـند  نظـارت  آویـزان شـده اند، تحـت  قـدرت 
کننـد،  کنتـرل  را  آن هـا  رفتـار  بتواننـد  نهادهایـی 
آزادی  از  یـا محتـوا  افـراد  کـه آن  بدیـن معناسـت 
گـر از آزادی برخـوردار نبودنـد،  برخوردارنـد؛ چـون ا
انتقـادی صـورت نمی گرفـت و شـفافیتی به وجـود 
نمی آمـد؛ لـذا سـاختاری اخاقـی نمی شـد. اخاقـی  
کـه هـم خـودش  بـودن سـاختار بـه ایـن معناسـت 
کـه اجـازه می دهـد شـهروندان در آن  قوانینـی دارد 
کننـد و هـم از پیـش آزادی را بـه رسـمیت  مداخلـه 
کـه آن هـا می تواننـد نقـد و بررسـی  شـناخته اسـت 
کنند. وقتی انسـان ها آزاد باشـند و احسـاس آزادی 
کننـد بـه ایـن معناسـت کـه می تواننـد تمایاتشـان 
بـه بعـد  از ایـن بخـش  کننـد.  کنتـرل  را در درون 
آزادی  روان شـناختی  جنبه هـای  بـه  بیشـتر  مـن 
آزادم،  کـه  کنـم  احسـاس  وقتـی  می کنـم.  اشـاره 
حـق انتخـاب دارم و بـا انتخابـم می توانـم خـود را 
بازبیافرینـم، در اینجاسـت کـه می توانم بـر غرایزم 
کنـم. در اینجـا می توانـم بی غـرض عملـی  غلبـه 
را اخاقـی محاسـبه  کـه عقـل آن  را انجـام دهـم 
کانتی است؛ ولی من  می کند. این بحث تا حدی 
بـه جنبـه آزادی آن فکـر می کنـم. وقتـی یـک نفـر 
در حـال زاری اسـت، نـه به خاطـر حـس دلسـوزی 
را  خـود  غریـزی  نیـاز  اینکـه  به خاطـر  نـه  و  خـود 
و می گویـم  انتخـاب می کنـم  بلکـه  پاسـخ دهـم، 
کـه  چـون او انسـان اسـت، یـاری اش می کنـم؛ چرا

و انـرژی و محصـوالت علمـی و حتـی بمب هـای 
اتـم تولیـد کنـد. ایـن دو را نمی شـود از هم تفکیک 
کـرد. در جامعـه ایدئولوژیک، زور فرم بسـیار بیشـتر 
از محتواسـت؛ بـه دلیـل اینکـه هـم اسـلحه دارد و 
هـم پـول. مـردم از طریـق اسـلحه می ترسـند و از 
طریـق پـول رام و سرسـپرده می شـوند. وقتـی ایـن 
دو اتفـاق بیفتـد، آرام آرام می فهمنـد بایـد سـاکت و 
کـه سـرها پاییـن بیایـد،  آرام باشـند. در جامعـه ای 
رشـد اخاقـی، روحـی و عقانـی رخ نمی دهـد؛ لـذا 
جامعه به شـدت به سـمت بی اخاقی، کشمکش، 
تعـارض، بی نظمی هـای بسـیار و بی تعهدی های 
کاری سـوق پیـدا می کنـد. ایـن وضعیتـی اسـت که 
در بسـیاری جاها دیده شـده اسـت؛ مثا، در اتحاد 
پروسـتریکا  از  گورباچـف  وقتـی  شـوروی  جماهیـر 
می خواسـت  تقریبـا  صحبـت می کـرد،  امثالهـم  و 
کنـد. آن ایدئولـوژی سـبب شـد  همیـن را مطـرح 
کـه  برسـد  جایـی  بـه  شـوروی  جماهیـر  اتحـاد 
دیگـر نتوانـد ادامـه دهـد و به عنـوان یـک قـدرت 
گورباچـف  سـرکش جهانـی بایسـتد و پیـش بـرود. 
بـه  مربـوط  مسـائل  بـه  عمدتـا  صحبت هـا  آن  در 
سـرکوب های جمعـی اشـاره می کنـد. او مصداق هـا 
را نـام می بـرد؛ مثـا می گوید خانواده از هم پاشـیده 
اسـت، مـردم بـه مشـروبات الکلـی پنـاه می برنـد و 
اسـت.  شـده  زیـاد  بی تعهـدی  و  کـم کاری  دروغ، 
این هـا را حوالـه می دهـد بـه اینکـه مـا خواسـتیم بـا 
یـک سیسـتم ایدئولوژیـک واحـد پیـش برویـم. در 
مقابـل، جامعـه اخاقـی بـه یـک معنـا جامعـه ای 
قـدرت  باالتریـن  دولـت  یعنـی  اسـت؛  بی صـورت 
کـه در تمـام  نیسـت. دولـت آن قـدر قـدرت نـدارد 
شـئونات زندگـی مـردم دخالـت کنـد. در آن جامعه 
فـرم  اینکـه،  یکـی  دارد:  معنـا  دو  اخاقی بـودن 
اخاقـی اسـت و دوم اینکـه، محتـوا اخاقی اسـت. 
در جامعه ایدئولوژیک چون فرم غیراخاقی است، 
یعنی اجبار باالی سـر افراد اسـت، یکسان سـازی و 
ایده های جزمی بر حاکمیت غلبه کرده است. آن 
جامعـه غیر اخاقـی اسـت؛ چـون شـما نمی توانیـد 
آن هـا را نقـد کنیـد؛ بـه همیـن دلیـل ایـن سـاختار و 
فـرم غیراخاقـی، محتوا را تحت تأثیر قـرار می دهد 
و به  سمت وسـوی غیراخاقی بودن پیش می برد؛ 
امـری  مـردم،  بـرای  جـرم  و  تخلـف  انجـام  یعنـی 
عادی شـده و خوبی کردن برایشـان بسـیار سـخت 
می شـود. شـما باید بین موفق بودن و خوب بودن 
بسـیار  خوب بـودن  کنیـد.   انتخـاب  را  یکـی 
سـخت می شـود؛ ولـی موفق بـودن بـا روش هـای 
جامعـه  در  می شـود.  آسـان  بسـیار  غیراخاقـی 
و  سـربه زیر  بایـد  موفق بـودن  بـرای  ایدئولوژیـک 
دروغ  بایـد  جاهـا  بسـیاری  در  و  باشـید  تعظیم گـر 
بگوییـد. در ایـن جامعـه اسـت کـه می بینیـد علـوم 
تجربـی یـا علـوم انسـانی چنـدان رشـد نمی کنـد و 
رشـد  به خصـوص  می شـوید؛  وامـدار  مکـررا  شـما 
علـوم انسـانی بسـیار قطـره ای و ذره ای می شـود.

ارزشـمند اسـت. اخاقـا درسـت نیسـت  فی نفسـه 
اسـت،  ارزشـمند  فی نفسـه  کـه  را  موجـودی  رنـج 
کنـم.  اجتنـاب  او  از  انسـان  به عنـوان  و  ببینـم 
نمی توانـم  پـس  اسـت،  انسـان  فی نفسـه  چـون 
دربـاره او بی تفـاوت باشـم. مـن در اینجـا بـا کنترل 
دهـم؛  انجـام  کاری  می توانـم  امیـال  و  غرایـز 
خشـم  و  بگیـرم  انتقـام  می توانـم  به طورمثـال، 
انتقـام  نوبـت  کنـون  ا کـه  فریـاد می زنـد  درونـی ام 
می کنـد  ترغیـب  مـرا  حیوانـی ام  احسـاس  اسـت. 
کـه بتوانـم لطمـه بزنـم؛ امـا آزادانـه ایـن خشـم را 
کنترل می کنـم. در اینجا می توانم رفتاری اخاقی 
اخاقـی  این چنیـن  کـه  سـاختاری  دهـم.  انجـام 
می شـود )مـن شـفاف بودن را اخاقـی تلقی کـردم( 
و  چون وچـرا  نظـارت،  حـق  کـه  سـاختاری  یعنـی 
جابه جایـی در آن وجـود دارد، پیش فرضـش ایـن 
آزاد  انسـان ها  وقتـی  آزادنـد.  انسـان ها  کـه  اسـت 
باشـند، یعنـی فرصـت اخاقی بـودن را بـرای خـود 
کـه  اسـت  اخاقـی  جامعـه ای  می کننـد.  ایجـاد 
سـاختارش انتقادپذیـر باشـد و افـرادی کـه از قـاب 
ماحظـه،  هیـچ  بـدون  شـده اند،  آویـزان  قـدرت 
کـه قانـون  قداسـت و خـط قرمـز، وقتـی از مسـیری 
حـق  برونـد،  فراتـر  اسـت،  کـرده  تعییـن  برایشـان 
انتقاد را به مردم بدهند. چنین جامعه ای ساختار 
اخاقـی دارد؛ زیـرا بـه شـما امـکان می دهـد جلـوی 
فسـاد، کج روی و سوءاسـتفاده از قدرت را بگیرید. 
تـا  می کنـد  تعدیـل  را  قـدرت  جامعـه ای  چنیـن 
منجـر بـه طغیـان، نابرابری و بحران نشـود. وقتی 
ساختار اخاقی شد و نهادهایی تضمین کردند که 
قـدرت به سـمت فسـاد نمی رود و ترکیـب این نهاد 
و سـاختار اخاقـی بـودن را تولیـد کـرد، پیش فرض 
چنین چیزی این اسـت که انسـان ها آزاد هسـتند. 
کار می تواننـد  وقتـی انسـان ها اخاقـی باشـند، دو 
انجـام دهنـد: یکی اینکه، می تواننـد مبارزه کنند. 
گـر شکسـت خوردنـد، واقعیـت را  در ایـن صـورت ا
گـر بحـث مبـارزه  بهتـر می شناسـند؛ دیگـر اینکـه، ا
نبـود، می تواننـد انتخـاب کننـد و چـون می تواننـد 
کننـد، چـون  کـرده و بـر غرایزشـان غلبـه  انتخـاب 

آزادنـد، می تواننـد اخاقـی هـم باشـند.
آن دو تفکـر در مقابـل هـم قـرار می گیرنـد. در یکی، 
دیگـر  و  می گیـرد  قـرار  سـلطه  تحـت  کامـا  حـق 
نمی توانـد بفهمـد حسـن و قبـح چیسـت. از دیگـر 
همـه  چـون  می کنـد؛  میـدان داری  غریـزه  سـو، 
یکسـانند و گلـه وار زندگی می کننـد و هیچ کس فرم 
نـدارد. از دل ایـن تفکـر، اخـاق بیـرون نمی آیـد؛ 
ایدئولوژیـک  سـاختار  یـا  سیسـتم  خـود  چـون 
اولیـن  ایدئولوژیـک  سـاختار  اسـت.  غیراخاقـی 
چیـزی را کـه قربانـی می کنـد، اخـاق اسـت؛ چـون 
اخـاق راه شـفافیت و انتقـاد را نمی بنـدد. قـدرت 
سرکش در هاله ای از ابهام قرار دارد که انواع فساد 
وجـود  فسـاد  آنجـا  در  چـون  مـی آورد؛  به وجـود  را 
دارد، سـرریز می شـود و کل جامعـه را در بـر می گیـرد 
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جوامع ایدئــولــوژیــک چگونه 
زیست اخالقی بشر را 
تحت تأثیر قرار می دهند؟
می زننـد  مـا  بـه  لطمـه  دو  ایدئولوژیـک  جوامـع   
کـه هـر دو دشـمن زندگـی اخاقـی هسـتند؛ یعنـی 
اخاقـی زیسـتن در ایـن جامعـه به شـدت بـه خطـر 
کـه  بپذیـرد  اینجـا  در  می توانـد  انسـان  می افتـد. 
چگونـه فـرم، محتـوا را تخریـب می کنـد و چگونـه 
ساختار می تواند تأثیر منفی بر آحاد جامعه بگذارد 
بحـران  را دچـار  آن هـا  و  آن هـا شـود  رشـد  مانـع  و 
ایـن اسـت  از لطمه هـای بسـیار مهـم  کنـد. یکـی 
کـه بـه شـما اجـازه اندیشـیدن نمی دهـد؛ یعنـی در 
یـک جامعـه یکنواخـت و یکسـان و جامعـه ای کـه 
همـه چیـز بـرای انسـان دیکته می شـود، همه چیز 
از پیـش روشـن بـوده و خطـوط کامـا آمـاده اسـت، 
گـر از ایـن خطـوط بیـرون برویـد، تنبیـه و سـرکوب  ا
می شـوید. در اینجـا خـرد آدمـی نمی توانـد بفهمـد، 
چـون و چـرا کنـد، رشـد کند و به مرتبه بلوغ برسـد. 
یکـی از مهم تریـن پشـتوانه های اخاقـی زیسـتن، 
خـرد اسـت. درواقـع میـزان، صـدق، کـذب، حسـن 
دیگـر  طـرف  از  می کنـد.  تعییـن  خـرد  را  قبـح  و 
چـون آزاد نیسـتیم، نمی توانیـم فرمان هـای خـرد 
ایـن جامعـه یکنواخـت و  لـذا در  بـه جـا آوریـم؛  را 
سرکوب شـده، هـم قـدرت چون وچـرا، هـم قـدرت 
دوراندیشـی و هـم قـدرت نقـد و بررسـی بـه ضعـف 
کشـیده می شـود؛ درنتیجـه سـقف زندگـی پاییـن 
می آیـد و چـون آزادی وجـود نـدارد، حق انتخاب از 
آدمـی سـلب می شـود. وقتـی شـما در بیـرون آزادی 
صـورت  رشـدی  دیگـر  کردیـد،  سـرکوب  را  انسـان 
شـما  کـه  می افتـد  اتفـاق  زمانـی  رشـد  نمی گیـرد. 
بتوانید مبارزه کنید. انسان در مبارزه ممکن است 
شکسـت بخـورد. اتفاقـا شکسـت مقدمـه پیـروزی 
درسـت  درک  مقدمـه  شکسـت  بلکـه  نیسـت؛ 
واقعیـت اسـت. انسـان وقتـی می توانـد واقعیـت را 
گاهی اوقات هم  که  کند  درست بشناسد و تبیین 

شکسـت بخـورد. بـه قـول موالنـا: 
یک لحظه داغم می کشی یک دم به باغم 

می کشی / پیش چراغم می کشی تا وا شود 
چشمان من

بفهمـم  می توانـم  تـازه  می خـورم،  زمیـن  وقتـی   
کنـم، چقـدر  چقـدر می توانـم بـه دوسـتانم تکیـه 
امکاناتم واقعی اسـت، چقدر دنیا را درسـت تصویر 
کرده ام، چقدر توانسته ام درست پیش بینی کنم. 
وقتـی شکسـت می خـورم در آن زمـان همـه این هـا 
مـورد ماحظـه و تأمـل قـرار می گیرد. پس شکسـت 
محصـول  مبـارزه  ولـی  اسـت؛  مبـارزه  محصـول 
وقتـی  اسـت.  آزادی  محصـول  مبـارزه  چیسـت؟ 
کنیـد؛ یعنـی  شـما آزاد نباشـید، نمی توانیـد مبـارزه 
بـه  نـه  )جنگیـدن  جنگیـدن  امـکان  بیـرون  در 
معنـای بـه هـم زدن سـاختار(  بـرای زندگـی بهتـر و 
تاش برای زندگی عالی تر از آدمی سـلب می شـود. 
بیـرون  در  هـم  انسـان ها  کـه  می بینیـد  آن وقـت 
سـرکوب می شـوند و هم در درون. وقتی انسـان ها 
سـرکوب شـوند، نـه چـراغ خـرد روشـن می شـود، نـه 
چـراغ اخاق؛ بنابراین جامعـه ایدئولوژیک به واقع 
بـه  اسـت.  اخـاق  دشـمنان  بزرگ تریـن  از  یکـی 
همیـن دلیـل وقتـی می بینیـد همـه چیـز یکپارچـه 
خـود  نـدارد  حـق  هیچ کـس  می شـود،  یکسـان  و 
کنـد و همـه بـه تعبیـر نیچـه  را متمایـز و مسـتقل 
و  دلسـوزی  اینجـا  در  می کننـد.  زندگـی  گلـه وار 
و  اخـاق  ولـی  احسـاس های زودگـذر وجـود دارد؛ 

نـدارد. سـرفرازی وجـود 

راه های مقابله در این جامعه به 
چه صورتی است؟
کنیـد،  گـر شـما مبـارزه هـم  در ایـن جامعـه حتـی ا
حکومـت از مبـارزه شـما هیـچ ترسـی نـدارد. خطـر 
کنـد،  بلنـد  سـر  بخواهـد  کسـی  کـه  اسـت  زمانـی 
بخواهـد ایـده و فرمـی بیـاورد، بخواهـد ایـن زبـان 

عادی را به زبانی گویاتر تبدیل کند و بخواهد این 
کـرده اسـت،  کـه بـه جامعـه غلبـه  فکـر یکسـانی را 
سـرکوب  سـریع  فـرد  کـه  اینجاسـت  در  برهم زنـد. 
می شـود؛ چـون جامعـه ایدئولوژیک اجازه سـر بلند 
کـه  کـردن را بـه شـما نمی دهـد، اجـازه نمی دهـد 
کنیـد و ایـده ای در مقابـل ایـده  احسـاس اسـتقال 
حاکمیـت بیاوریـد. جامعه ایدئولوژیک؛ یکسـانی، 
گلـه وار زندگی کـردن را می خواهـد.  غریزی بـودن و 
می کننـد،  زندگـی  گلـه وار  افـراد  کـه  سیسـتمی  در 
دیگـر نمی تواننـد اخاقـی شـوند؛ لـذا می بینیـد هـر 
کسـی ممکـن اسـت دسـت بـه تخلـف بزنـد؛ چـون 
کـه در  آن اراده بـرای او پـرورش پیـدا نکـرده اسـت 
مقابل تخلف بایسـتد. هرکسـی ممکن است برای 
کسـی  رسـیدن بـه مطامـع خـود دروغ بگویـد. هـر 
ممکـن اسـت بـه خاطـر اینکـه بـه نتایـج خـودش 
مـا می گوییـم  کنـد.  یـا بی وفایـی  برسـد، خیانـت 
چقـدر جامعـه بداخاق شـده اسـت. به سـراغ مردم 
توجهـی  هیـچ  مـردم  می گوییـم  و  می رویـم  بینـوا 
بـه انضبـاط اجتماعـی ندارنـد و قوانیـن را رعایـت 
نمی کننـد. این محصـول یک جامعه ایدئولوژیک 
کـه محتـوا را از هـم  اسـت. محصـول فرمـی اسـت 
آن  دارد.  قـدرت  فـرم  آن  چـون  اسـت؛  پاشـانده 
نیسـت؛  می کنیـد،  تصـور  شـما  کـه  این طـور  فـرم 
کـه می گفتنـد  مثـا اسـتادانی مثـل آقـای ملکیـان 
مـا بایـد خودمـان را بسـازیم، هیـچ اهمیتی بـه فرم 
نمی دهند و می گویند فرم، امری سـاختگی است؛ 
ولی شما نگاه کنید هنوز در حوزه معرفت می گویند 
گـر فـرم ذهنی شـما نباشـد، داده های حسـی شـما  ا
بی معناسـت. ایـن درسـت مثـل رابطـه نیـروگاه بـا 
گر نیروگاه را داشته  سـوخت هسـته ای است. شما ا
گر هم سـوخت  باشـید از آن بـرق تولیـد نمی شـود. ا
را بـدون آن سـاختار داشـته باشـید، بازهـم آن بـرق 
باشـد.  هـم  خطرنـاک  چه بسـا  و  نمی شـود  تولیـد 
آن نیـروگاه اجـازه می دهـد سـوخت در ایـن جریـان 
گـر ایـن سـاختار ضعیـف باشـد،  قـرار بگیـرد. حـال ا
بیـاورد.  ممکـن اسـت سـوخت مضـرات بسـیاری 
گـر هم سـوخت نامرغوب باشـد، سـاختار هرچقدر  ا
بـرق  شـما  بـرای  نمی توانـد  باشـد،  پیچیـده  هـم 

یکی از مهم ترین 
پشتوانه های 

اخالقی زیستن، 
خرد است. 

درواقع میزان، 
صدق، کذب، 
حسن و قبح 
را خرد تعیین 

وقتی انسان ها می کند
آزاد باشند 
و احساس 

آزادی کنند به 
این معناست 
که می توانند 

تمایالتشان را در 
درون کنترل کنند

گر بخواهیم به صورت  حال ا
اختصاصی ویژگی های 
جامعه اخالقی را برشماریم، آن 
ویژگی ها چیست؟

جامعـه اخاقـی دو ویژگـی و معنا دارد: یکی اینکه، 
فـرم اخاقـی و دوم اینکـه، محتـوای اخاقـی دارد. 
در اینجـا فـرم یا همان سـاختار شـفاف اسـت؛ البته 
سـاختار شـفاف معطـوف بـه دنیـا نداریـم. دنیا هم 
سیسـتم های  هـم  دارد،  جاسوسـی  نظام هـای 
دارد  وجـود  جاهایـی  یـک  ولـی  پلیسـی امنیتی؛ 
یـک مدیـر  کـه شـما می توانیـد در مقابـل تخلـف 
اعتـراض کنیـد. مدیر تحت نظارت و کنترل اسـت 
و قـدرت او مشـروط و محـدود اسـت. رسـانه های 
بـر  وظایفـی  کـه  درعین حـال  دارد.  وجـود  آزاد 
عهده افراد تشـکیل دهنده سـاختار است، حقوقی 
هـم وجـود دارد. نهادهـای مسـتقلی وجـود دارنـد 
یـا  حکمرانـان  کـج روی  مقابـل  در  می تواننـد  کـه 
آن هایی که از قدرت آویزان شده اند، بایستند. به 
کـه می تواند  ایـن دلیـل سـاختار اخاقـی اسـت؛ چرا
می توانـد  کنـد،  متوقـف  می توانـد  کنـد،  بازتولیـد 
قـدرت  و  کنـد  مبـارزه  می توانـد  کنـد،  اعتـراض 
برکنـاری دارد. ایـن سـاختار راه فسـاد را می بنـدد. 
دسـت افـراد را بـرای اینکـه بخواهنـد سوء اسـتفاده 
کنند، می بندد. نتیجه چنین فرمی این اسـت که 
می توانـد بسـتر اخاقی شـدن محتـوا را صـادر کنـد؛ 
یعنی افراد در چنین فضاهایی می توانند احساس 
کننـد و حـق انتخـاب داشـته باشـند. مـن  آزادی 
کـه سـاختار اخاقـی  نمی خواهـم بگویـم جوامعـی 
دارنـد، لزومـا و منطقا محتـوای اخاقی هـم دارند. 
اجـازه  کـه  اسـت  تئوری هایـی  به خاطـر  آن  نبـود 
کنـون عالـم  اخاقی بـودن را نمی دهنـد. ولـی مـا ا
قـدرت  وقتـی  می کنیـم.  کاوش  را  خـود  اندیشـه 
قابـل نقـد و جابه جایی باشـد و افرادی کـه از قاب 
و  باشـند  نظـارت  آویـزان شـده اند، تحـت  قـدرت 
کننـد،  کنتـرل  را  آن هـا  رفتـار  بتواننـد  نهادهایـی 
آزادی  از  یـا محتـوا  افـراد  کـه آن  بدیـن معناسـت 
گـر از آزادی برخـوردار نبودنـد،  برخوردارنـد؛ چـون ا
انتقـادی صـورت نمی گرفـت و شـفافیتی به وجـود 
نمی آمـد؛ لـذا سـاختاری اخاقـی نمی شـد. اخاقـی  
کـه هـم خـودش  بـودن سـاختار بـه ایـن معناسـت 
کـه اجـازه می دهـد شـهروندان در آن  قوانینـی دارد 
کننـد و هـم از پیـش آزادی را بـه رسـمیت  مداخلـه 
کـه آن هـا می تواننـد نقـد و بررسـی  شـناخته اسـت 
کنند. وقتی انسـان ها آزاد باشـند و احسـاس آزادی 
کننـد بـه ایـن معناسـت کـه می تواننـد تمایاتشـان 
بـه بعـد  از ایـن بخـش  کننـد.  کنتـرل  را در درون 
آزادی  روان شـناختی  جنبه هـای  بـه  بیشـتر  مـن 
آزادم،  کـه  کنـم  احسـاس  وقتـی  می کنـم.  اشـاره 
حـق انتخـاب دارم و بـا انتخابـم می توانـم خـود را 
بازبیافرینـم، در اینجاسـت کـه می توانم بـر غرایزم 
کنـم. در اینجـا می توانـم بی غـرض عملـی  غلبـه 
را اخاقـی محاسـبه  کـه عقـل آن  را انجـام دهـم 
کانتی است؛ ولی من  می کند. این بحث تا حدی 
بـه جنبـه آزادی آن فکـر می کنـم. وقتـی یـک نفـر 
در حـال زاری اسـت، نـه به خاطـر حـس دلسـوزی 
را  خـود  غریـزی  نیـاز  اینکـه  به خاطـر  نـه  و  خـود 
و می گویـم  انتخـاب می کنـم  بلکـه  پاسـخ دهـم، 
کـه  چـون او انسـان اسـت، یـاری اش می کنـم؛ چرا

و انـرژی و محصـوالت علمـی و حتـی بمب هـای 
اتـم تولیـد کنـد. ایـن دو را نمی شـود از هم تفکیک 
کـرد. در جامعـه ایدئولوژیک، زور فرم بسـیار بیشـتر 
از محتواسـت؛ بـه دلیـل اینکـه هـم اسـلحه دارد و 
هـم پـول. مـردم از طریـق اسـلحه می ترسـند و از 
طریـق پـول رام و سرسـپرده می شـوند. وقتـی ایـن 
دو اتفـاق بیفتـد، آرام آرام می فهمنـد بایـد سـاکت و 
کـه سـرها پاییـن بیایـد،  آرام باشـند. در جامعـه ای 
رشـد اخاقـی، روحـی و عقانـی رخ نمی دهـد؛ لـذا 
جامعه به شـدت به سـمت بی اخاقی، کشمکش، 
تعـارض، بی نظمی هـای بسـیار و بی تعهدی های 
کاری سـوق پیـدا می کنـد. ایـن وضعیتـی اسـت که 
در بسـیاری جاها دیده شـده اسـت؛ مثا، در اتحاد 
پروسـتریکا  از  گورباچـف  وقتـی  شـوروی  جماهیـر 
می خواسـت  تقریبـا  صحبـت می کـرد،  امثالهـم  و 
کنـد. آن ایدئولـوژی سـبب شـد  همیـن را مطـرح 
کـه  برسـد  جایـی  بـه  شـوروی  جماهیـر  اتحـاد 
دیگـر نتوانـد ادامـه دهـد و به عنـوان یـک قـدرت 
گورباچـف  سـرکش جهانـی بایسـتد و پیـش بـرود. 
بـه  مربـوط  مسـائل  بـه  عمدتـا  صحبت هـا  آن  در 
سـرکوب های جمعـی اشـاره می کنـد. او مصداق هـا 
را نـام می بـرد؛ مثـا می گوید خانواده از هم پاشـیده 
اسـت، مـردم بـه مشـروبات الکلـی پنـاه می برنـد و 
اسـت.  شـده  زیـاد  بی تعهـدی  و  کـم کاری  دروغ، 
این هـا را حوالـه می دهـد بـه اینکـه مـا خواسـتیم بـا 
یـک سیسـتم ایدئولوژیـک واحـد پیـش برویـم. در 
مقابـل، جامعـه اخاقـی بـه یـک معنـا جامعـه ای 
قـدرت  باالتریـن  دولـت  یعنـی  اسـت؛  بی صـورت 
کـه در تمـام  نیسـت. دولـت آن قـدر قـدرت نـدارد 
شـئونات زندگـی مـردم دخالـت کنـد. در آن جامعه 
فـرم  اینکـه،  یکـی  دارد:  معنـا  دو  اخاقی بـودن 
اخاقـی اسـت و دوم اینکـه، محتـوا اخاقی اسـت. 
در جامعه ایدئولوژیک چون فرم غیراخاقی است، 
یعنی اجبار باالی سـر افراد اسـت، یکسان سـازی و 
ایده های جزمی بر حاکمیت غلبه کرده است. آن 
جامعـه غیر اخاقـی اسـت؛ چـون شـما نمی توانیـد 
آن هـا را نقـد کنیـد؛ بـه همیـن دلیـل ایـن سـاختار و 
فـرم غیراخاقـی، محتوا را تحت تأثیر قـرار می دهد 
و به  سمت وسـوی غیراخاقی بودن پیش می برد؛ 
امـری  مـردم،  بـرای  جـرم  و  تخلـف  انجـام  یعنـی 
عادی شـده و خوبی کردن برایشـان بسـیار سـخت 
می شـود. شـما باید بین موفق بودن و خوب بودن 
بسـیار  خوب بـودن  کنیـد.   انتخـاب  را  یکـی 
سـخت می شـود؛ ولـی موفق بـودن بـا روش هـای 
جامعـه  در  می شـود.  آسـان  بسـیار  غیراخاقـی 
و  سـربه زیر  بایـد  موفق بـودن  بـرای  ایدئولوژیـک 
دروغ  بایـد  جاهـا  بسـیاری  در  و  باشـید  تعظیم گـر 
بگوییـد. در ایـن جامعـه اسـت کـه می بینیـد علـوم 
تجربـی یـا علـوم انسـانی چنـدان رشـد نمی کنـد و 
رشـد  به خصـوص  می شـوید؛  وامـدار  مکـررا  شـما 
علـوم انسـانی بسـیار قطـره ای و ذره ای می شـود.

ارزشـمند اسـت. اخاقـا درسـت نیسـت  فی نفسـه 
اسـت،  ارزشـمند  فی نفسـه  کـه  را  موجـودی  رنـج 
کنـم.  اجتنـاب  او  از  انسـان  به عنـوان  و  ببینـم 
نمی توانـم  پـس  اسـت،  انسـان  فی نفسـه  چـون 
دربـاره او بی تفـاوت باشـم. مـن در اینجـا بـا کنترل 
دهـم؛  انجـام  کاری  می توانـم  امیـال  و  غرایـز 
خشـم  و  بگیـرم  انتقـام  می توانـم  به طورمثـال، 
انتقـام  نوبـت  کنـون  ا کـه  فریـاد می زنـد  درونـی ام 
می کنـد  ترغیـب  مـرا  حیوانـی ام  احسـاس  اسـت. 
کـه بتوانـم لطمـه بزنـم؛ امـا آزادانـه ایـن خشـم را 
کنترل می کنـم. در اینجا می توانم رفتاری اخاقی 
اخاقـی  این چنیـن  کـه  سـاختاری  دهـم.  انجـام 
می شـود )مـن شـفاف بودن را اخاقـی تلقی کـردم( 
و  چون وچـرا  نظـارت،  حـق  کـه  سـاختاری  یعنـی 
جابه جایـی در آن وجـود دارد، پیش فرضـش ایـن 
آزاد  انسـان ها  وقتـی  آزادنـد.  انسـان ها  کـه  اسـت 
باشـند، یعنـی فرصـت اخاقی بـودن را بـرای خـود 
کـه  اسـت  اخاقـی  جامعـه ای  می کننـد.  ایجـاد 
سـاختارش انتقادپذیـر باشـد و افـرادی کـه از قـاب 
ماحظـه،  هیـچ  بـدون  شـده اند،  آویـزان  قـدرت 
کـه قانـون  قداسـت و خـط قرمـز، وقتـی از مسـیری 
حـق  برونـد،  فراتـر  اسـت،  کـرده  تعییـن  برایشـان 
انتقاد را به مردم بدهند. چنین جامعه ای ساختار 
اخاقـی دارد؛ زیـرا بـه شـما امـکان می دهـد جلـوی 
فسـاد، کج روی و سوءاسـتفاده از قدرت را بگیرید. 
تـا  می کنـد  تعدیـل  را  قـدرت  جامعـه ای  چنیـن 
منجـر بـه طغیـان، نابرابری و بحران نشـود. وقتی 
ساختار اخاقی شد و نهادهایی تضمین کردند که 
قـدرت به سـمت فسـاد نمی رود و ترکیـب این نهاد 
و سـاختار اخاقـی بـودن را تولیـد کـرد، پیش فرض 
چنین چیزی این اسـت که انسـان ها آزاد هسـتند. 
کار می تواننـد  وقتـی انسـان ها اخاقـی باشـند، دو 
انجـام دهنـد: یکی اینکه، می تواننـد مبارزه کنند. 
گـر شکسـت خوردنـد، واقعیـت را  در ایـن صـورت ا
گـر بحـث مبـارزه  بهتـر می شناسـند؛ دیگـر اینکـه، ا
نبـود، می تواننـد انتخـاب کننـد و چـون می تواننـد 
کننـد، چـون  کـرده و بـر غرایزشـان غلبـه  انتخـاب 

آزادنـد، می تواننـد اخاقـی هـم باشـند.
آن دو تفکـر در مقابـل هـم قـرار می گیرنـد. در یکی، 
دیگـر  و  می گیـرد  قـرار  سـلطه  تحـت  کامـا  حـق 
نمی توانـد بفهمـد حسـن و قبـح چیسـت. از دیگـر 
همـه  چـون  می کنـد؛  میـدان داری  غریـزه  سـو، 
یکسـانند و گلـه وار زندگی می کننـد و هیچ کس فرم 
نـدارد. از دل ایـن تفکـر، اخـاق بیـرون نمی آیـد؛ 
ایدئولوژیـک  سـاختار  یـا  سیسـتم  خـود  چـون 
اولیـن  ایدئولوژیـک  سـاختار  اسـت.  غیراخاقـی 
چیـزی را کـه قربانـی می کنـد، اخـاق اسـت؛ چـون 
اخـاق راه شـفافیت و انتقـاد را نمی بنـدد. قـدرت 
سرکش در هاله ای از ابهام قرار دارد که انواع فساد 
وجـود  فسـاد  آنجـا  در  چـون  مـی آورد؛  به وجـود  را 
دارد، سـرریز می شـود و کل جامعـه را در بـر می گیـرد 
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و امـکان رشـد عقـل و اخـاق فرومی پاشـد. درواقـع 
کـه سـاختار آن شـفاف تر  جامعـه ای اخاقـی اسـت 
و انعطاف پذیرتـر اسـت و نهادهایـی را بـه رسـمیت 
کننـد،  کنتـرل  را  سـاختار  ایـن  کـه  می شناسـد 
گـر الزم بـود، اصـاح کننـد و افـرادی را  قوانینـش را ا
کـه از قـدرت آن آویزان شـده اند در صورت کج روی 
کنتـرل کننـد. از ایـن رو کـه سـاختار اخاقـی اسـت، 
هـم  محتـوا  و  آحـاد  کـه  می دهـد  را  امـکان  ایـن 
اخاقـی  کـه  جامعـه ای  در  حـال  باشـند.  اخاقـی 
دوران  از  اسـت  توانسـته  ذهـن  چـون  می شـود، 
طفولیـت برآیـد، تولیداتش چه در حوزه تکنولوژی 
و چـه در حـوزه علـوم تجربـی گسـترده می شـود. در 
سـایر حوزه هـا نیـز می بینیـد کـه از دل آن می توانـد 
کنـد، تجربه هـای درخشـان و  علـوم انسـانی رشـد 
مجموعـا  و  آیـد  به وجـود  گران بهـا  پژوهش هـای 

آن هـا بتواننـد سـقف زندگـی را بـاال ببرنـد.

چطور می توان تشخیص داد 
کدام محتوا اخالقی است؟

و  ماهـوی  به لحـاظ  اینجـا  در  می خواهـم  مـن 
روشـن تر  قـدری  را  اخاقی بـودن  معنـای  اساسـی 
کنیـم ایـن سـاختار ایدئولوژیـک  گـر فـرض  کنـم. ا
باشـد، نتیجـه آن، عـدم رشـد اخاقی اسـت. وقتی 
هـر  یعنـی  می شـود،  اخاقـی  محتـوا  می گوییـم 
سـه جهـت اخاقـی می شـود. مـا سـه نـوع تئـوری 
اخاقـی داریـم: یکـی، اخاق فضیلت اسـت؛ یعنی 
بلـوغ و رشـد عاطفی انسـانی  امـکان  کـه  آنجایـی 
فراهـم می شـود؛ به طوری کـه انسـان ها می تواننـد 
به درسـتی  را  خودشـان  احساسـات  و  عواطـف 
جلوگیـری  منفـی  احسـاس  یـک  بـروز  از  و  کنتـرل 
از درونشـان احساسـات مثبـت و سـازنده  و  کننـد 
بـروز دهنـد. مـا می گوییـم اخـاق فضیلـت جایـی 
اسـت که انسـان می تواند تخلف کند؛ اما خودش 
کـرده و روحـش فربـه شـده، شـخصیتش بـه  رشـد 
تعـادل رسـیده و از افـراط و تفریـط بازمانـده اسـت. 
گر در  لـذا می توانـد عواطفـش را کنترل کند؛ یعنـی ا
یـک سـو، خشـم قـرار دارد و در سـوی دیگـر، تـرس 
یـا شـجاعت وجـود دارد، آن انسـان چنـان خودش 
را پـرورش داده کـه بـه مرتبـه شـجاعت یـا حکمـت 
و خـرد )چیـزی کـه ارسـطو مطـرح می کنـد( رسـیده 
کـه تحـول در درون رخ  اسـت. ایـن جایـی اسـت 
را  امـکان  ایـن  ایدئولوژیـک  جامعـه  می دهـد. 
نمی دهـد؛ یعنـی اخـاق فضیلـت و رشـد روحـی را 
کـه محتـوا  از انسـان می گیـرد. در اینجـا می بینیـد 
بـرای  دارد.  بیشـتری  تمایـل  تخلف کـردن  بـرای 
اینکـه سـربه زیر باشـد، اطاعت کند، ارادت بـورزد و 
کنـد، اسـتعداد زیـادی دارد. چـرا؟  مداحـی و تملـق 
بـرای اینکـه محتـوا زیـر دسـت و پـای چرخه هـای 
ِلـه شـده اسـت. پـس  یـا فـرم تقریبـا  ایدئولوژیـک 
اخـاق بـه معنـای فضیلـت در اینجـا بـرای محتـوا 

نمی دهـد. رخ 
دوم، اخـاق بـه معنـای جنبه هـای اصلـی ایدئـال 
بـه  شـما  کـه  جایـی  یعنـی  اسـت؛  خیرخواهـی  و 
افـراد  بیشـترین  بـرای  را  آن  و  می رسـید  خیـری 
گونـه ای رفتـار  می خواهیـد. شـما تمایـل داریـد بـه 
کنید که خیر شـما به بیشـترین افراد برسـد. این ها 

بحث هایـی اسـت کـه بنتـام، جـان اسـتوارت میل 
و دیگـران مطـرح کردنـد. بـه ایـن معنـا هـم محتوا 
خالـی اسـت؛ زیـرا وقتـی روح محتـوا ضعیـف شـود، 
بـه فکـر دیگـری نیسـت. در جامعـه  کسـی  دیگـر 
ایدئولوژیـک دیگـری حـذف می شـود. ایـن نکتـه 
بسـیار اهمیت دارد. ممکن اسـت کسـی میلیاردها 
کـه  کنـد و بـه گوشـش هـم برسـد  تومـان اختـاس 
تـاوان ایـن کار را پـدری می دهد که پولی در بسـاط 
نـدارد و خـودش یـا فرزنـدش خودکشـی می کننـد. 
کـرده اسـت، سـعی می کنـد  کـه اختـاس  آن کسـی 
خیلـی  و  کنـد  فعـال  را  دفاعـی اش  مکانیزم هـای 
کسـی  راحـت فرامـوش و جابه جـا می کنـد. چنیـن 
می گویـد ایـن حق مـن بوده و آن مـرد، آدم ضعیف 
و بی لیاقتـی بـوده اسـت. بنابرایـن مفهـوم دیگری 
می شـود.  ضعیـف  بسـیار  ایدئولوژیـک  جامعـه  در 
مطـرح  دیگـران  و  لوینـاس  کـه  اسـت  بحثـی  آن 
پـروژه  کـه در  کردنـد  انتقـاد  بـه هوسـرل  بعدهـا  و 
وقتـی  نـدارد.  وجـود  دیگـری  پدیدارشناسـی اش 
دیگری نباشـد، جامعه بی صدا و خشـن می شـود. 
بـه هوسـرل گفته شـد که فقـط به موضـوع التفات 
جامعـه  در  نیسـت.  مهـم  برایـش  دیگـری  و  دارد 
یعنـی  می شـود؛  حـذف  دیگـری  ایدئولوژیـک 
کـه  گونـه ای پـرورش پیـدا می کننـد  انسـان ها بـه 
همـه می خواهنـد بار خودشـان را بردارنـد؛ چون به 

فـردای خـود امیـدوار نیسـتند.
نـوع سـوم، اخـاق کانتـی اسـت؛ بـه ایـن دلیـل کـه 
نـدارد، در تفکـر  راه  ایدئولوژیـک  عقـل در جامعـه 
کانتـی تشـخیص با عقل اسـت؛ یعنـی آنجایی که 
کار را  کـرده اسـت و می گویـد مـن ایـن  محتـوا رشـد 
انجـام می دهـم؛ بـرای اینکـه می توانـم ایـن را بـه 
یـک قانـون کلـی و مطلـق تبدیـل کنـم و هر عاقلی 
کار را انجـام مـی داد. در  بـه جـای مـن بـود، ایـن 
مثالـی کـه گفتـم کسـی در حال غرق شـدن اسـت و 
مـن بـه نجـات او مـی روم، در اینجـا از سـر عواطـف 
غریـزی و احساسـات گلـه وار مـن نیسـت. در اینجا 
عقـل مـن فرمـان مـی      دهـد، نجـات یـک انسـان 
گـر  چـون ارزشـمند اسـت، فی نفسـه مهـم اسـت و ا
کار را  مـن هـم نبـودم، هـر عاقـل دیگـری همیـن 
قانـون  یـک  می توانـد  ایـن  پـس  مـی داد.  انجـام 
گـر یک نفر در حال غرق شـدن بـود، من  باشـد کـه ا
می توانـم او را نجـات دهـم. ایـن قانـون را عقـل 
وضع می کند. در جامعه ایدئولوژیک محتوا از این 
محـدوده هـم خـارج اسـت؛ یعنی عقل تشـخیص 
کـه ایـن عمـل حسـن اسـت یـا قبـح؛ لـذا  نمی دهـد 
در  می شـود.  گـم  محتـوا  در  هـم  اخاقـی  وظیفـه 
جامعه اخاقی، محتوا به یکی از این انواع آراسـته 
است و امکان این کار را می تواند فراهم کند. حال 
ممکن است شما بگویید در این مباحث تئوریک 
تعـارض وجـود دارد. ایـن پرسـش بعـدی اسـت که 
کنیـم. ولـی اجـازه  می توانیـم دربـاره آن صحبـت 
بدهیـد مـن یک بـار دیگـر برعکـس ایـن موقعیـت 
را تکـرار کنـم؛ یعنـی در جامعـه اخاقـی ایـن امکان 
وجـود دارد کـه شـخص بـه دیگـری اهمیـت دهـد: 
اوال، ایـن امـکان وجـود دارد که رشـد به وجـود آید و 
شـخص در خـودش تأمـل کند؛ چون از اسـتقال و 
عقل خودبنیان برخوردار است. بنابراین می تواند 

در پـرورش خـود پیـش بـرود، موانـع پـرورش نفس 
خود را شناسایی کند و آن را از سر راه بردارد. آزادی 
مدنـی چنیـن امکانـی بـه او می دهـد؛ لـذا می توانـد 
کـه  کنـد. مانعـی  بـه اخـاق فضیلـت دسـت پیـدا 
جامعـه  در  می توانـد  بایسـتد  او  برابـر  در  بخواهـد 
اخاقـی، نقـد و حـذف شـود؛ چـون فردیـت و حریم 
خصوصی او را تهدید کرده اسـت. بنابراین امکان 
پـرورش اخـاق فضیلـت یـا اخـاق سـودمندگرا یـا 
دارد.  وجـود  اخاقـی  جامعـه  در  وظیفـه،  اخـاق 
را  خـود  مـدل  و  معیـار  شـخصی  اسـت  ممکـن 
کنـد و بگویـد از نظـر مـن اخـاق، انجـام  انتخـاب 
عملـی خیرخواهانـه اسـت که سـود آن به بسـیاری 
مـکان  ایـن  او  بـه  جامعـه  ایـن  می رسـد.  افـراد  از 
فی نفسـه  و  مهـم  دیگـری  بگویـد  کـه  می دهـد  را 
ارزشـمند اسـت. ایـن شـخص همچنیـن می توانـد 
راه هـای رشـد و تکامـل روحـی خـود را فراهـم کنـد. 
از آنجایـی کـه می توانـد چون وچرا کند، حق نظر و 
ارزیابی دارد، عقل پرورش یافته اسـت و این عقل 
می تواند حسـن و قبح ذاتی اشـیا را شناسـایی کند 
و بعـد موقعیـت و شـرایط خـود را تشـخیص دهـد. 
کاری  کنـون  کـه ا گـر شـخص در موقعیتـی اسـت  ا
کـه هـر عاقـل دیگـری جـای او بـود،  انجـام دهـد 
وجـود  او  در  توانایـی  و  نیـرو  ایـن  مـی داد،  انجـام 
کـه موقعیـت اخاقـی اش را تشـخیص داده  دارد 
و بـه اخـاق وظیفـه تـن دهـد. پـس در نظام هـای 
اخاقـی هـر سـه نـوع اخـاق امکان پذیـر اسـت و در 
بـه  نیسـت.  امکان پذیـر  ایدئولوژیـک  نظام هـای 
بیـان بهتـر، یـک جامعـه بـه  لحـاظ محتـوا وقتـی 
کـه بـه شـما اجـازه دهـد بـه لحـاظ  اخاقـی اسـت 
درونی رشـد کنید و تعالی شـما حفظ شـود. در یک 
امنیتـی  و  خشـمگین  نابرابـر،  ناعادالنـه،  جامعـه 
وقتـی  جامعـه  نمی دهـد.  رخ  روحـی  رشـد  ایـن 
اخاقـی اسـت کـه بـه شـما امـکان دهـد بـه دیگری 
اهمیـت دهیـد و ایـن دیگری برای شـما ابژه شـود، 
می شـود.  شناسـایی  سـوژه  طریـق  از  کـه  ابـژه ای 
اجـازه  شـما  بـه  کـه  اسـت  اخاقـی  وقتـی  جامعـه 
پـرورش خـرد را بدهـد و امـکان بازآفرینـی اندیشـه 
کنـد. در ایـن صـورت، محتـوا می توانـد  را مطـرح 
در مواقـع لـزوم از خـرد خـود بهـره ببرد. حال ببینید 
جامعـه ایدئولوژیـک چقدر می تواند مخرب باشـد. 
بـاال بسـته می شـود، یـک  از  وقتـی یـک سیسـتم 
مـدل راه رفتـن و فکرکـردن را القـا و عمـا هـر سـه 
 مـدل اخاقی بـودن را از انسـان ها سـلب می کنـد؛

یعنی محتوا را کاما به مرز تخریب می برد.

این پرسش را مجددا از یک 
زاویه دیگر می پرسم: این که 
کدام محتوا باشد،  مهم است؟

باشـد.  محتـوا  کـدام  کنیـم  تعییـن  نمی توانیـم 
بـه  گـر  ا فرمودیـد.  اشـاره  را  مهمـی  بسـیار  نکتـه 
تـا بـرای  کـدام محتـوا را می پسـندم  مـن بگوییـد 
از  مـن  مـراد  می گویـم  کنـم،  انتخـاب  جامعـه 
کـه بیـان شـد؛  محتـوا در اینجـا مدل هایـی اسـت 
اخـاق  زیـان،  و  سـود  اخـاق  آیـا  به طورمثـال، 
گفتـم  کـه  وظیفـه یـا اخـاق فضیلـت؟ همان طـور 
در جامعـه ایدئولوژیـک این هـا انتخاب نمی شـود؛ 

جامعه وقتی 
اخالقی است که 

به شما امکان 
دهد به دیگری 
اهمیت دهید 
و این دیگری 

برای شما ابژه 
شود، ابژه ای 
که از طریق 

سوژه شناسایی 
می شود

جوامع امروزی 
بیشتر غریزی 

هستند تا 
اخالقی. این 

جوامع به این 
معنا اخالقی اند 
که اخالق سود 
و زیان را پیش 

گرفته اند

کشـورها نهادهـای مدنـی وجـود دارنـد و می تواننـد 
سـاختار را تحت کنتـرل قـرار دهنـد؛ ولـی سیسـتم 
و  کـرد  نهادینـه  را  اخـاق  از  مـدل  یـک  تبلیغاتـی 
آن اخـاق سـود و زیـان بـود. توجـه بـه ایـن مـدل 
باعـث شـد بلـوغ درونـی یـا عقانـی اخـاق ضعیـف 
شـود. بـه همیـن دلیل شـما در نظام غـرب بدترین 
بی رحمی هـا و فروپاشـی های اخاقـی را می بینید. 
مـن بـه همیـن دلیـل عـرض کـردم کـه محتـوا بایـد 
حق انتخاب داشته باشد تا از هر سه طریق پیش 
کند؛ ولی امکان  برود و هر کدام را خواست بررسی 

نقـد و بررسـی را بـه خـود و دیگـران بدهـد.

به چه دلیل فکر می کنید اخالق 
فضیلت که مدنظر شماست، 
مهم تر و موثق تر است؟ جوامعی که 
امروز بر اساس مقیاس های سنجشی 
علمی، اخالقی تر هستند آیا بر اساس 
این نوع اخالق پیش رفته اند یا بر 
اساس اخالق سود و زیان به این 
جایگاه رسیده اند؟

در اخـاق فضیلـت فقـط، فعل نیکو نیسـت، بلکه 
می گویـد  اینکـه  بـا  کانـت  می شـود.  نیکـو  فاعـل 
مـا آزاد هسـتیم و آزادی اسـاس و مبنـای اخاقـی 
زندگی کـردن اسـت، امـا بیشـتر به دنبال این اسـت 
کـه بـه فعـل مـا انضبـاط ببخشـد. در اینجـا عقـل 
بـه فعـل مـا فـرم و جهـت می دهـد. عقـل می گویـد 
کنیـد و عقـای دیگـر هـم ایـن  گـر این گونـه رفتـار  ا
رفتـار را بپسـندند، ایـن رفتـار می توانـد تبدیـل بـه 
اخـاق  در  درحالی کـه  شـود؛  اخاقـی  قانـون  یـک 
فضیلـت توجـه بـه فاعـل اسـت. مـن ممکـن اسـت 
خـود  ذهنـی  دسـتگاه  و  عقـل  کمـک  بـه  بتوانـم 
کنـم، ولـی وقتـی فاعـل  کنتـرل  را  فعـل نیکویـی 
کـه  گرسـنه، تهـی و خامـوش باشـد، اراده قـوی ای 
در نهـاد ایـن فاعـل وجـود دارد، می توانـد بـه عقل، 
قضاوت هـا و احـکام عقلـی غلبه کنـد. این عقل با 
اینکـه تشـخیص می دهـد ایـن وظیفـه مـن اسـت 
کـه در مـا  کـه دروغ نگویـم، امـا انـرژی وحشـتناکی 
وجـود دارد )شـوپنهاور آن را یافتـه بـود( می توانـد 
تخریـب کنـد و حتـی راه عقـل را ببنـدد؛ بـه همیـن 
دلیـل نیکوتـر این اسـت کـه ما در عین حـال که به 
فعـل نیکـو می پردازیـم بـه فاعـل نیکـو بپردازیـم. 
در اخـاق سـود و زیـان و در اخـاق وظیفـه، عمدتـا 
فرمـان می دهیـم که چگونه باشـید، چگونـه رفتار 
کنیـد تـا خیـر بسـیار را به دیگـران برسـانید. چگونه 
رفتـار کنیـد تا رفتار شـما تبدیل بـه یک قانون کلی 
اخاقـی شـود. در اخـاق فضیلـت می گویـد چگونه 
کـه از شـما  کنیـد  باشـید. چگونـه روحتـان را قـوی 
فعـل نیکـو صادر شـود. وقتی جـان، آباد شـود رفتار 
را تحت تأثیـر خـود قـرار می دهـد؛ سـپس می توانـد 
کـرده و بیشـتر از بنـد  کانتـی را تضمیـن  آن آزادی 
هـوس رهایـی پیـدا کنـد. نکتـه دوم این اسـت که 
فاعلی که خودش زیبا و از درون غنی شـده اسـت، 
کثیـری بـه دیگـران برسـاند؛ یعنـی  می توانـد خیـر 
را  را دارد؛ ولـی ضـرر آن  زیـان  خیـر اخـاق سـود و 
نـدارد. خیـر اخاق وظیفه را هـم دارد؛ ولی آفت آن 
را نـدارد کـه مغـرور بـه نفـس شـود؛ لـذا وقتـی جان، 

یعنـی  چـون عمـا اخـاق تحقـق پیـدا نمی کنـد؛ 
درصورتی کـه  می شـود؛  مسـدود  حداقـل  آن  راه 
کـه  در جامعـه اخاقـی بـه شـما فرصـت می دهنـد 
انتخـاب کنیـد. ممکـن اسـت از مـن بپرسـید کـدام 
یـک از ایـن مدل هـا از نظـر شـما اخاقی تـر اسـت و 
مـن انگشـتم را روی اخـاق فضیلـت بگـذارم؛ ولـی 
مـن بـه نوعـی رالـزی هـم فکـر می کنـم و می گویـم 
اجـازه دهیـد هـر سـه مـدل بـه میـدان آینـد. اجـازه 
گـر از بـاال  دهیـد اخاقی بـودن را محصـور نکنیـم. ا
و بـا فشـار بگویـم مـا زندگـی فضیلتمندانـه را بـرای 
شـما فراهـم می کنیـم بازهم جامعـه را ایدئولوژیک 
مبنـا  دو  آن  چـون  اخاقـی  جامعـه  در  کرده ایـم. 
دارد  چـرا  و  چـون  حـق  عقـل،  یعنـی  دارد؛  وجـود 
مـدل  می شـود،  تلقـی  انسـان ها  حـق  آزادی  و 
اخـاق را خـود افـراد پیـدا می کننـد؛ یعنـی محتـوا 
را  اخاقـی  مـدل  هسـتند،  انسـان ها  منظـورم  کـه 
گـر مـن مـدل  خودشـان انتخـاب می کننـد؛ چـون ا
بازهـم آن  کنـم،  انتخـاب  بـرای آن هـا  را  اخاقـی 
مـن جلوتـر  هـم  بـاز  کـرد،  ایدئولوژیـک خواهـم  را 
گام برداشـته ام؛ در  از او نوشـته ام و پیش تـر از او 
صورتـی کـه او خـودش باید بـرای خود گام بـردارد. 
در عمـل تصحیـح می شـود. در عمـل می گوییـم 
ایـن اخـاق سـود و زیـان بـا مشـکاتی روبه روسـت 
و چـون دیالـوگ و برخوردهای انتقادی وجود دارد 
کننـد.  را تصحیـح  افـراد خودشـان  اسـت  ممکـن 
بـاز  ممکـن اسـت بگوییـم اخـاق فضیلـت، ولـی 
آن هـا خودشـان  و  دارد  تعارض هایـی وجـود  هـم 
را اتوماتیـک تصحیـح می کننـد و مرتـب بازتولیـد 
را  تجربه هایشـان  کـرکگارد،  قـول  بـه  می شـوند. 
گـر  ا بنابرایـن  بازآفرینـی می کننـد.  دوبـاره تکـرار و 
مـن  می کنـد،  انتخـاب  را  کـدام  محتـوا  بپرسـید 
شـخصا بـه اخـاق فضیلـت اعتقـاد دارم. دلیـل آن 
گر  را هـم می توانـم در ادامـه گفت وگو بگویم؛ ولی ا
بپرسـید سـاختار باید به کدام اجازه دهد، می توان 
گفـت کـه سـاختار باید به هر سـه مدل اجـازه دهد.

کـه وقتـی جامعـه اخاقـی   روح صحبـت ایـن بـود 
شـهروندانش  بـه  بایـد  را  محتـوا  امـکان  باشـد، 
وقتـی  کنـد  انتخـاب  بایـد  محتـوا  یعنـی  بسـپارد؛ 
بـا  صرفـا  آیـا  کنـد،  رفتـار  اخاقـی  می خواهـد 
همـراه  می کنـد،  تعییـن  عقـل  کـه  قالب هایـی 
می شـود یـا قالب هایی کـه دیگری تعیین می کند؛ 
کـه  کثیـر یـا قالب هـا و اسـتانداردهایی  مثـل خیـر 
بـر اسـاس رشـد شـخصی خـودش اسـت؟ جوامـع 
لیبـرال هـم در ایـن زمینـه دچـار بحـران شـده اند. 
آن ها به دلیل اینکه احتیاج داشـتند اخاق سـود و 
زیـان را مـاک خـود قـرار دهنـد، اذهان را به سـمت 
خیـر کثیـر و منافـع ملـی سـوق دادنـد و امـکان رشـد 
فضیلـت یـا وظیفـه در آنجا ضعیف شـد. به همین 
دلیـل نهادهـای حامـی حقـوق بشـر سسـت شـده و 
تفکر منافع ملی جای آن را می گیرد. آن زمان شما 
می بینید که در همان جوامع مدرن از بخش های 
مختلـف تخلفـات اخاقـی سـر می زنـد. بنابرایـن 
اینکـه بگوییـد مـن بـه شـما آزادی می دهـم، ولـی 
بـاز  بپذیریـد،  را  نـوع اخـاق  ایـن  کـه  آزادیـد  شـما 
کـه  هـم یـک نـوع ایدئولوژیک کـردن پنهـان اسـت 
بـه نظـر مـن در اروپـا و آمریـکا وجـود دارد. در ایـن 

آبـاد و فاعـل نیکـو می شـود، صـدور فعـل نیکـو بـه 
آسـانی اتفـاق می افتـد.

بـه نظـر مـن جوامع امروزی بیشـتر غریزی هسـتند 
تـا اخاقـی. ایـن جوامع به این معنـا اخاقی اند که 

اخـاق سـود و زیـان را پیـش گرفته اند.
انتخـاب  را  فضیلـت  اخـاق  چـرا  فرمودیـد  شـما 
کـردم چـون در اخـاق فضیلـت  می کنـم و عـرض 
آزادی  بـه  می کنـد،  رشـد  کـه  اسـت  فاعـل  ایـن 
انتخـاب داشـته باشـد.  می رسـد و می توانـد حـق 
در اینجـا فقـط فعـل نیکـو نیسـت؛ چـه بسـا فعـل 
آدمـی بـا دالیـل مختلفی مثـل انگیزه هـای مردمی 
یـا عقانـی نیرومنـد شـود؛ ولـی اراده قـوی بـر ایـن 
و  غلبـه  اسـت،  داده  صـورت  کـه  انتخاب هایـی 
انسان را تخریب کند. وقتی جان و نفس نیرومند 
می شـود، فاعـل زیبـا می شـود و صـدور فعـل زیبـا 
کـه امـروز داریـم،  از او امکان پذیـر اسـت. جوامعـی 
چگونـه هسـتند؟ به طورمثـال، در جوامـع غربـی و 
پیشرفته به دلیل غلبه تفکر سود و زیان و اندیشه 
بنتامـی، اخـاق، آن کاری اسـت کـه آدمیـان برای 
خیـر بیشـتر، سـود بیشـتر و افـراد بیشـتری انجـام 
می دهنـد. در اینجـا عمدتـا منافـع بـه جـای رشـد 
درونـی مطـرح می شـود. از آنجایـی که رشـد درونی 
چنـدان جـدی گرفته نمی شـود، شـما می بینیـد در 
آن سیسـتم افـراد از طریـق شـنود و نظارت هـای 
گـر ایـن  کنتـرل می شـوند؛ چـون ا آشـکار و پنهـان 
کنتـرل نباشـد، در مواقعـی نشـان داده شـده اسـت 
کـه افـراد می توانند دسـت به تخلفات وحشـتناکی 
بزننـد و بعـد خشونتشـان را در سـرزمین های دیگـر 
بیسـتم  قـرن  کـه  می بینیـد  شـما  کننـد.  اعمـال 
صـد  بـود.  بشـری  تاریـخ  تمـام  قـرن  خشـن ترین 
اثـر جنـگ جهانـی اول و دوم  بـر  میلیـون انسـان 
بیسـت ویکم  قـرن  آن  ادامـه  می شـوند.  کشـته 
دارنـد  وجـود  بمب هایـی  اروپـا  در  امـروزه  اسـت. 
بـا  را  کل جهـان  کننـد،  اسـتفاده  آن هـا  از  گـر  ا کـه 
آن تخریـب می کننـد. در آینـده جنـگ میکروبـی 
کل بشـریت  از همیـن سـرزمین ها سـر برمـی آورد و 
را بـه خطـر می انـدازد. ایـن وضعیـت نتیجـه ایـن 
کـه اخـاق فضیلـت در مسـیر نیسـت. آنچـه  اسـت 
جامعـه  اسـت،  مدنـی  جامعـه  یـک  دارد  وجـود 
قانونمنـد و تحـت نظـارت اسـت، جامعه ای اسـت 
که غرایز در آن بیشـتر در جریان اسـت. من جامعه 
اروپایی را جامعه ای اخاقی نمی بینم، بلکه آن را 
جامعـه ای غریزه گونـه می بینـم، جامعـه ای مدنی 
می بینـم، جامعـه ای کـه رشـد یافته و کنترل شـده 
کـه قوانیـن و مقـررات زیـادی در  اسـت، جامعـه ای 
گـر ایـن نظارت هـا و کنترل ها  آن وجـود دارد؛ ولـی ا
از انسان ها دور شود، ممکن است با صحنه هایی 
روبـه رو شـوید کـه بسـیار قبیح و وحشـتناک اسـت؛ 
می بینیـد  آمریـکا  انتخابـات  در  به طورمثـال، 
انسـان  یـک  از  تمـام  خشـونت  بـا  آدم  میلیون هـا 
می کننـد،  دفـاع  ترامـپ  مثـل  قلـدری  ناسـالم، 
می کننـد.  شـورش  و  می برنـد  اسـلحه  بـه  دسـت 
جنـاح مقابـل هـم ماننـد همیـن افـراد هسـتند؛ امـا 
کنگـره حملـه  کـه بـه  منافعشـان اقتضـا نمی کـرد 
افـراد  همیـن  شـاید  نباشـد،  کنترل هـا  گـر  ا کننـد. 
وحشـتناک ترین و وحشـیانه ترین رفتـار را انجـام 
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و امـکان رشـد عقـل و اخـاق فرومی پاشـد. درواقـع 
کـه سـاختار آن شـفاف تر  جامعـه ای اخاقـی اسـت 
و انعطاف پذیرتـر اسـت و نهادهایـی را بـه رسـمیت 
کننـد،  کنتـرل  را  سـاختار  ایـن  کـه  می شناسـد 
گـر الزم بـود، اصـاح کننـد و افـرادی را  قوانینـش را ا
کـه از قـدرت آن آویزان شـده اند در صورت کج روی 
کنتـرل کننـد. از ایـن رو کـه سـاختار اخاقـی اسـت، 
هـم  محتـوا  و  آحـاد  کـه  می دهـد  را  امـکان  ایـن 
اخاقـی  کـه  جامعـه ای  در  حـال  باشـند.  اخاقـی 
دوران  از  اسـت  توانسـته  ذهـن  چـون  می شـود، 
طفولیـت برآیـد، تولیداتش چه در حوزه تکنولوژی 
و چـه در حـوزه علـوم تجربـی گسـترده می شـود. در 
سـایر حوزه هـا نیـز می بینیـد کـه از دل آن می توانـد 
کنـد، تجربه هـای درخشـان و  علـوم انسـانی رشـد 
مجموعـا  و  آیـد  به وجـود  گران بهـا  پژوهش هـای 

آن هـا بتواننـد سـقف زندگـی را بـاال ببرنـد.

چطور می توان تشخیص داد 
کدام محتوا اخالقی است؟

و  ماهـوی  به لحـاظ  اینجـا  در  می خواهـم  مـن 
روشـن تر  قـدری  را  اخاقی بـودن  معنـای  اساسـی 
کنیـم ایـن سـاختار ایدئولوژیـک  گـر فـرض  کنـم. ا
باشـد، نتیجـه آن، عـدم رشـد اخاقی اسـت. وقتی 
هـر  یعنـی  می شـود،  اخاقـی  محتـوا  می گوییـم 
سـه جهـت اخاقـی می شـود. مـا سـه نـوع تئـوری 
اخاقـی داریـم: یکـی، اخاق فضیلت اسـت؛ یعنی 
بلـوغ و رشـد عاطفی انسـانی  امـکان  کـه  آنجایـی 
فراهـم می شـود؛ به طوری کـه انسـان ها می تواننـد 
به درسـتی  را  خودشـان  احساسـات  و  عواطـف 
جلوگیـری  منفـی  احسـاس  یـک  بـروز  از  و  کنتـرل 
از درونشـان احساسـات مثبـت و سـازنده  و  کننـد 
بـروز دهنـد. مـا می گوییـم اخـاق فضیلـت جایـی 
اسـت که انسـان می تواند تخلف کند؛ اما خودش 
کـرده و روحـش فربـه شـده، شـخصیتش بـه  رشـد 
تعـادل رسـیده و از افـراط و تفریـط بازمانـده اسـت. 
گر در  لـذا می توانـد عواطفـش را کنترل کند؛ یعنـی ا
یـک سـو، خشـم قـرار دارد و در سـوی دیگـر، تـرس 
یـا شـجاعت وجـود دارد، آن انسـان چنـان خودش 
را پـرورش داده کـه بـه مرتبـه شـجاعت یـا حکمـت 
و خـرد )چیـزی کـه ارسـطو مطـرح می کنـد( رسـیده 
کـه تحـول در درون رخ  اسـت. ایـن جایـی اسـت 
را  امـکان  ایـن  ایدئولوژیـک  جامعـه  می دهـد. 
نمی دهـد؛ یعنـی اخـاق فضیلـت و رشـد روحـی را 
کـه محتـوا  از انسـان می گیـرد. در اینجـا می بینیـد 
بـرای  دارد.  بیشـتری  تمایـل  تخلف کـردن  بـرای 
اینکـه سـربه زیر باشـد، اطاعت کند، ارادت بـورزد و 
کنـد، اسـتعداد زیـادی دارد. چـرا؟  مداحـی و تملـق 
بـرای اینکـه محتـوا زیـر دسـت و پـای چرخه هـای 
ِلـه شـده اسـت. پـس  یـا فـرم تقریبـا  ایدئولوژیـک 
اخـاق بـه معنـای فضیلـت در اینجـا بـرای محتـوا 

نمی دهـد. رخ 
دوم، اخـاق بـه معنـای جنبه هـای اصلـی ایدئـال 
بـه  شـما  کـه  جایـی  یعنـی  اسـت؛  خیرخواهـی  و 
افـراد  بیشـترین  بـرای  را  آن  و  می رسـید  خیـری 
گونـه ای رفتـار  می خواهیـد. شـما تمایـل داریـد بـه 
کنید که خیر شـما به بیشـترین افراد برسـد. این ها 

بحث هایـی اسـت کـه بنتـام، جـان اسـتوارت میل 
و دیگـران مطـرح کردنـد. بـه ایـن معنـا هـم محتوا 
خالـی اسـت؛ زیـرا وقتـی روح محتـوا ضعیـف شـود، 
بـه فکـر دیگـری نیسـت. در جامعـه  کسـی  دیگـر 
ایدئولوژیـک دیگـری حـذف می شـود. ایـن نکتـه 
بسـیار اهمیت دارد. ممکن اسـت کسـی میلیاردها 
کـه  کنـد و بـه گوشـش هـم برسـد  تومـان اختـاس 
تـاوان ایـن کار را پـدری می دهد که پولی در بسـاط 
نـدارد و خـودش یـا فرزنـدش خودکشـی می کننـد. 
کـرده اسـت، سـعی می کنـد  کـه اختـاس  آن کسـی 
خیلـی  و  کنـد  فعـال  را  دفاعـی اش  مکانیزم هـای 
کسـی  راحـت فرامـوش و جابه جـا می کنـد. چنیـن 
می گویـد ایـن حق مـن بوده و آن مـرد، آدم ضعیف 
و بی لیاقتـی بـوده اسـت. بنابرایـن مفهـوم دیگری 
می شـود.  ضعیـف  بسـیار  ایدئولوژیـک  جامعـه  در 
مطـرح  دیگـران  و  لوینـاس  کـه  اسـت  بحثـی  آن 
پـروژه  کـه در  کردنـد  انتقـاد  بـه هوسـرل  بعدهـا  و 
وقتـی  نـدارد.  وجـود  دیگـری  پدیدارشناسـی اش 
دیگری نباشـد، جامعه بی صدا و خشـن می شـود. 
بـه هوسـرل گفته شـد که فقـط به موضـوع التفات 
جامعـه  در  نیسـت.  مهـم  برایـش  دیگـری  و  دارد 
یعنـی  می شـود؛  حـذف  دیگـری  ایدئولوژیـک 
کـه  گونـه ای پـرورش پیـدا می کننـد  انسـان ها بـه 
همـه می خواهنـد بار خودشـان را بردارنـد؛ چون به 

فـردای خـود امیـدوار نیسـتند.
نـوع سـوم، اخـاق کانتـی اسـت؛ بـه ایـن دلیـل کـه 
نـدارد، در تفکـر  راه  ایدئولوژیـک  عقـل در جامعـه 
کانتـی تشـخیص با عقل اسـت؛ یعنـی آنجایی که 
کار را  کـرده اسـت و می گویـد مـن ایـن  محتـوا رشـد 
انجـام می دهـم؛ بـرای اینکـه می توانـم ایـن را بـه 
یـک قانـون کلـی و مطلـق تبدیـل کنـم و هر عاقلی 
کار را انجـام مـی داد. در  بـه جـای مـن بـود، ایـن 
مثالـی کـه گفتـم کسـی در حال غرق شـدن اسـت و 
مـن بـه نجـات او مـی روم، در اینجـا از سـر عواطـف 
غریـزی و احساسـات گلـه وار مـن نیسـت. در اینجا 
عقـل مـن فرمـان مـی      دهـد، نجـات یـک انسـان 
گـر  چـون ارزشـمند اسـت، فی نفسـه مهـم اسـت و ا
کار را  مـن هـم نبـودم، هـر عاقـل دیگـری همیـن 
قانـون  یـک  می توانـد  ایـن  پـس  مـی داد.  انجـام 
گـر یک نفر در حال غرق شـدن بـود، من  باشـد کـه ا
می توانـم او را نجـات دهـم. ایـن قانـون را عقـل 
وضع می کند. در جامعه ایدئولوژیک محتوا از این 
محـدوده هـم خـارج اسـت؛ یعنی عقل تشـخیص 
کـه ایـن عمـل حسـن اسـت یـا قبـح؛ لـذا  نمی دهـد 
در  می شـود.  گـم  محتـوا  در  هـم  اخاقـی  وظیفـه 
جامعه اخاقی، محتوا به یکی از این انواع آراسـته 
است و امکان این کار را می تواند فراهم کند. حال 
ممکن است شما بگویید در این مباحث تئوریک 
تعـارض وجـود دارد. ایـن پرسـش بعـدی اسـت که 
کنیـم. ولـی اجـازه  می توانیـم دربـاره آن صحبـت 
بدهیـد مـن یک بـار دیگـر برعکـس ایـن موقعیـت 
را تکـرار کنـم؛ یعنـی در جامعـه اخاقـی ایـن امکان 
وجـود دارد کـه شـخص بـه دیگـری اهمیـت دهـد: 
اوال، ایـن امـکان وجـود دارد که رشـد به وجـود آید و 
شـخص در خـودش تأمـل کند؛ چون از اسـتقال و 
عقل خودبنیان برخوردار است. بنابراین می تواند 

در پـرورش خـود پیـش بـرود، موانـع پـرورش نفس 
خود را شناسایی کند و آن را از سر راه بردارد. آزادی 
مدنـی چنیـن امکانـی بـه او می دهـد؛ لـذا می توانـد 
کـه  کنـد. مانعـی  بـه اخـاق فضیلـت دسـت پیـدا 
جامعـه  در  می توانـد  بایسـتد  او  برابـر  در  بخواهـد 
اخاقـی، نقـد و حـذف شـود؛ چـون فردیـت و حریم 
خصوصی او را تهدید کرده اسـت. بنابراین امکان 
پـرورش اخـاق فضیلـت یـا اخـاق سـودمندگرا یـا 
دارد.  وجـود  اخاقـی  جامعـه  در  وظیفـه،  اخـاق 
را  خـود  مـدل  و  معیـار  شـخصی  اسـت  ممکـن 
کنـد و بگویـد از نظـر مـن اخـاق، انجـام  انتخـاب 
عملـی خیرخواهانـه اسـت که سـود آن به بسـیاری 
مـکان  ایـن  او  بـه  جامعـه  ایـن  می رسـد.  افـراد  از 
فی نفسـه  و  مهـم  دیگـری  بگویـد  کـه  می دهـد  را 
ارزشـمند اسـت. ایـن شـخص همچنیـن می توانـد 
راه هـای رشـد و تکامـل روحـی خـود را فراهـم کنـد. 
از آنجایـی کـه می توانـد چون وچرا کند، حق نظر و 
ارزیابی دارد، عقل پرورش یافته اسـت و این عقل 
می تواند حسـن و قبح ذاتی اشـیا را شناسـایی کند 
و بعـد موقعیـت و شـرایط خـود را تشـخیص دهـد. 
کاری  کنـون  کـه ا گـر شـخص در موقعیتـی اسـت  ا
کـه هـر عاقـل دیگـری جـای او بـود،  انجـام دهـد 
وجـود  او  در  توانایـی  و  نیـرو  ایـن  مـی داد،  انجـام 
کـه موقعیـت اخاقـی اش را تشـخیص داده  دارد 
و بـه اخـاق وظیفـه تـن دهـد. پـس در نظام هـای 
اخاقـی هـر سـه نـوع اخـاق امکان پذیـر اسـت و در 
بـه  نیسـت.  امکان پذیـر  ایدئولوژیـک  نظام هـای 
بیـان بهتـر، یـک جامعـه بـه  لحـاظ محتـوا وقتـی 
کـه بـه شـما اجـازه دهـد بـه لحـاظ  اخاقـی اسـت 
درونی رشـد کنید و تعالی شـما حفظ شـود. در یک 
امنیتـی  و  خشـمگین  نابرابـر،  ناعادالنـه،  جامعـه 
وقتـی  جامعـه  نمی دهـد.  رخ  روحـی  رشـد  ایـن 
اخاقـی اسـت کـه بـه شـما امـکان دهـد بـه دیگری 
اهمیـت دهیـد و ایـن دیگری برای شـما ابژه شـود، 
می شـود.  شناسـایی  سـوژه  طریـق  از  کـه  ابـژه ای 
اجـازه  شـما  بـه  کـه  اسـت  اخاقـی  وقتـی  جامعـه 
پـرورش خـرد را بدهـد و امـکان بازآفرینـی اندیشـه 
کنـد. در ایـن صـورت، محتـوا می توانـد  را مطـرح 
در مواقـع لـزوم از خـرد خـود بهـره ببرد. حال ببینید 
جامعـه ایدئولوژیـک چقدر می تواند مخرب باشـد. 
بـاال بسـته می شـود، یـک  از  وقتـی یـک سیسـتم 
مـدل راه رفتـن و فکرکـردن را القـا و عمـا هـر سـه 
 مـدل اخاقی بـودن را از انسـان ها سـلب می کنـد؛

یعنی محتوا را کاما به مرز تخریب می برد.

این پرسش را مجددا از یک 
زاویه دیگر می پرسم: این که 
کدام محتوا باشد،  مهم است؟

باشـد.  محتـوا  کـدام  کنیـم  تعییـن  نمی توانیـم 
بـه  گـر  ا فرمودیـد.  اشـاره  را  مهمـی  بسـیار  نکتـه 
تـا بـرای  کـدام محتـوا را می پسـندم  مـن بگوییـد 
از  مـن  مـراد  می گویـم  کنـم،  انتخـاب  جامعـه 
کـه بیـان شـد؛  محتـوا در اینجـا مدل هایـی اسـت 
اخـاق  زیـان،  و  سـود  اخـاق  آیـا  به طورمثـال، 
گفتـم  کـه  وظیفـه یـا اخـاق فضیلـت؟ همان طـور 
در جامعـه ایدئولوژیـک این هـا انتخاب نمی شـود؛ 

جامعه وقتی 
اخالقی است که 

به شما امکان 
دهد به دیگری 
اهمیت دهید 
و این دیگری 

برای شما ابژه 
شود، ابژه ای 
که از طریق 

سوژه شناسایی 
می شود

جوامع امروزی 
بیشتر غریزی 

هستند تا 
اخالقی. این 

جوامع به این 
معنا اخالقی اند 
که اخالق سود 
و زیان را پیش 

گرفته اند

کشـورها نهادهـای مدنـی وجـود دارنـد و می تواننـد 
سـاختار را تحت کنتـرل قـرار دهنـد؛ ولـی سیسـتم 
و  کـرد  نهادینـه  را  اخـاق  از  مـدل  یـک  تبلیغاتـی 
آن اخـاق سـود و زیـان بـود. توجـه بـه ایـن مـدل 
باعـث شـد بلـوغ درونـی یـا عقانـی اخـاق ضعیـف 
شـود. بـه همیـن دلیل شـما در نظام غـرب بدترین 
بی رحمی هـا و فروپاشـی های اخاقـی را می بینید. 
مـن بـه همیـن دلیـل عـرض کـردم کـه محتـوا بایـد 
حق انتخاب داشته باشد تا از هر سه طریق پیش 
کند؛ ولی امکان  برود و هر کدام را خواست بررسی 

نقـد و بررسـی را بـه خـود و دیگـران بدهـد.

به چه دلیل فکر می کنید اخالق 
فضیلت که مدنظر شماست، 
مهم تر و موثق تر است؟ جوامعی که 
امروز بر اساس مقیاس های سنجشی 
علمی، اخالقی تر هستند آیا بر اساس 
این نوع اخالق پیش رفته اند یا بر 
اساس اخالق سود و زیان به این 
جایگاه رسیده اند؟
در اخـاق فضیلـت فقـط، فعل نیکو نیسـت، بلکه 
می گویـد  اینکـه  بـا  کانـت  می شـود.  نیکـو  فاعـل 
مـا آزاد هسـتیم و آزادی اسـاس و مبنـای اخاقـی 
زندگی کـردن اسـت، امـا بیشـتر به دنبال این اسـت 
کـه بـه فعـل مـا انضبـاط ببخشـد. در اینجـا عقـل 
بـه فعـل مـا فـرم و جهـت می دهـد. عقـل می گویـد 
کنیـد و عقـای دیگـر هـم ایـن  گـر این گونـه رفتـار  ا
رفتـار را بپسـندند، ایـن رفتـار می توانـد تبدیـل بـه 
اخـاق  در  درحالی کـه  شـود؛  اخاقـی  قانـون  یـک 
فضیلـت توجـه بـه فاعـل اسـت. مـن ممکـن اسـت 
خـود  ذهنـی  دسـتگاه  و  عقـل  کمـک  بـه  بتوانـم 
کنـم، ولـی وقتـی فاعـل  کنتـرل  را  فعـل نیکویـی 
کـه  گرسـنه، تهـی و خامـوش باشـد، اراده قـوی ای 
در نهـاد ایـن فاعـل وجـود دارد، می توانـد بـه عقل، 
قضاوت هـا و احـکام عقلـی غلبه کنـد. این عقل با 
اینکـه تشـخیص می دهـد ایـن وظیفـه مـن اسـت 
کـه در مـا  کـه دروغ نگویـم، امـا انـرژی وحشـتناکی 
وجـود دارد )شـوپنهاور آن را یافتـه بـود( می توانـد 
تخریـب کنـد و حتـی راه عقـل را ببنـدد؛ بـه همیـن 
دلیـل نیکوتـر این اسـت کـه ما در عین حـال که به 
فعـل نیکـو می پردازیـم بـه فاعـل نیکـو بپردازیـم. 
در اخـاق سـود و زیـان و در اخـاق وظیفـه، عمدتـا 
فرمـان می دهیـم که چگونه باشـید، چگونـه رفتار 
کنیـد تـا خیـر بسـیار را به دیگـران برسـانید. چگونه 
رفتـار کنیـد تا رفتار شـما تبدیل بـه یک قانون کلی 
اخاقـی شـود. در اخـاق فضیلـت می گویـد چگونه 
کـه از شـما  کنیـد  باشـید. چگونـه روحتـان را قـوی 
فعـل نیکـو صادر شـود. وقتی جـان، آباد شـود رفتار 
را تحت تأثیـر خـود قـرار می دهـد؛ سـپس می توانـد 
کـرده و بیشـتر از بنـد  کانتـی را تضمیـن  آن آزادی 
هـوس رهایـی پیـدا کنـد. نکتـه دوم این اسـت که 
فاعلی که خودش زیبا و از درون غنی شـده اسـت، 
کثیـری بـه دیگـران برسـاند؛ یعنـی  می توانـد خیـر 
را  را دارد؛ ولـی ضـرر آن  زیـان  خیـر اخـاق سـود و 
نـدارد. خیـر اخاق وظیفه را هـم دارد؛ ولی آفت آن 
را نـدارد کـه مغـرور بـه نفـس شـود؛ لـذا وقتـی جان، 

یعنـی  چـون عمـا اخـاق تحقـق پیـدا نمی کنـد؛ 
درصورتی کـه  می شـود؛  مسـدود  حداقـل  آن  راه 
کـه  در جامعـه اخاقـی بـه شـما فرصـت می دهنـد 
انتخـاب کنیـد. ممکـن اسـت از مـن بپرسـید کـدام 
یـک از ایـن مدل هـا از نظـر شـما اخاقی تـر اسـت و 
مـن انگشـتم را روی اخـاق فضیلـت بگـذارم؛ ولـی 
مـن بـه نوعـی رالـزی هـم فکـر می کنـم و می گویـم 
اجـازه دهیـد هـر سـه مـدل بـه میـدان آینـد. اجـازه 
گـر از بـاال  دهیـد اخاقی بـودن را محصـور نکنیـم. ا
و بـا فشـار بگویـم مـا زندگـی فضیلتمندانـه را بـرای 
شـما فراهـم می کنیـم بازهم جامعـه را ایدئولوژیک 
مبنـا  دو  آن  چـون  اخاقـی  جامعـه  در  کرده ایـم. 
دارد  چـرا  و  چـون  حـق  عقـل،  یعنـی  دارد؛  وجـود 
مـدل  می شـود،  تلقـی  انسـان ها  حـق  آزادی  و 
اخـاق را خـود افـراد پیـدا می کننـد؛ یعنـی محتـوا 
را  اخاقـی  مـدل  هسـتند،  انسـان ها  منظـورم  کـه 
گـر مـن مـدل  خودشـان انتخـاب می کننـد؛ چـون ا
بازهـم آن  کنـم،  انتخـاب  بـرای آن هـا  را  اخاقـی 
مـن جلوتـر  هـم  بـاز  کـرد،  ایدئولوژیـک خواهـم  را 
گام برداشـته ام؛ در  از او نوشـته ام و پیش تـر از او 
صورتـی کـه او خـودش باید بـرای خود گام بـردارد. 
در عمـل تصحیـح می شـود. در عمـل می گوییـم 
ایـن اخـاق سـود و زیـان بـا مشـکاتی روبه روسـت 
و چـون دیالـوگ و برخوردهای انتقادی وجود دارد 
کننـد.  را تصحیـح  افـراد خودشـان  اسـت  ممکـن 
بـاز  ممکـن اسـت بگوییـم اخـاق فضیلـت، ولـی 
آن هـا خودشـان  و  دارد  تعارض هایـی وجـود  هـم 
را اتوماتیـک تصحیـح می کننـد و مرتـب بازتولیـد 
را  تجربه هایشـان  کـرکگارد،  قـول  بـه  می شـوند. 
گـر  ا بنابرایـن  بازآفرینـی می کننـد.  دوبـاره تکـرار و 
مـن  می کنـد،  انتخـاب  را  کـدام  محتـوا  بپرسـید 
شـخصا بـه اخـاق فضیلـت اعتقـاد دارم. دلیـل آن 
گر  را هـم می توانـم در ادامـه گفت وگو بگویم؛ ولی ا
بپرسـید سـاختار باید به کدام اجازه دهد، می توان 
گفـت کـه سـاختار باید به هر سـه مدل اجـازه دهد.

کـه وقتـی جامعـه اخاقـی   روح صحبـت ایـن بـود 
شـهروندانش  بـه  بایـد  را  محتـوا  امـکان  باشـد، 
وقتـی  کنـد  انتخـاب  بایـد  محتـوا  یعنـی  بسـپارد؛ 
بـا  صرفـا  آیـا  کنـد،  رفتـار  اخاقـی  می خواهـد 
همـراه  می کنـد،  تعییـن  عقـل  کـه  قالب هایـی 
می شـود یـا قالب هایی کـه دیگری تعیین می کند؛ 
کـه  کثیـر یـا قالب هـا و اسـتانداردهایی  مثـل خیـر 
بـر اسـاس رشـد شـخصی خـودش اسـت؟ جوامـع 
لیبـرال هـم در ایـن زمینـه دچـار بحـران شـده اند. 
آن ها به دلیل اینکه احتیاج داشـتند اخاق سـود و 
زیـان را مـاک خـود قـرار دهنـد، اذهان را به سـمت 
خیـر کثیـر و منافـع ملـی سـوق دادنـد و امـکان رشـد 
فضیلـت یـا وظیفـه در آنجا ضعیف شـد. به همین 
دلیـل نهادهـای حامـی حقـوق بشـر سسـت شـده و 
تفکر منافع ملی جای آن را می گیرد. آن زمان شما 
می بینید که در همان جوامع مدرن از بخش های 
مختلـف تخلفـات اخاقـی سـر می زنـد. بنابرایـن 
اینکـه بگوییـد مـن بـه شـما آزادی می دهـم، ولـی 
بـاز  بپذیریـد،  را  نـوع اخـاق  ایـن  کـه  آزادیـد  شـما 
کـه  هـم یـک نـوع ایدئولوژیک کـردن پنهـان اسـت 
بـه نظـر مـن در اروپـا و آمریـکا وجـود دارد. در ایـن 

آبـاد و فاعـل نیکـو می شـود، صـدور فعـل نیکـو بـه 
آسـانی اتفـاق می افتـد.

بـه نظـر مـن جوامع امروزی بیشـتر غریزی هسـتند 
تـا اخاقـی. ایـن جوامع به این معنـا اخاقی اند که 

اخـاق سـود و زیـان را پیـش گرفته اند.
انتخـاب  را  فضیلـت  اخـاق  چـرا  فرمودیـد  شـما 
کـردم چـون در اخـاق فضیلـت  می کنـم و عـرض 
آزادی  بـه  می کنـد،  رشـد  کـه  اسـت  فاعـل  ایـن 
انتخـاب داشـته باشـد.  می رسـد و می توانـد حـق 
در اینجـا فقـط فعـل نیکـو نیسـت؛ چـه بسـا فعـل 
آدمـی بـا دالیـل مختلفی مثـل انگیزه هـای مردمی 
یـا عقانـی نیرومنـد شـود؛ ولـی اراده قـوی بـر ایـن 
و  غلبـه  اسـت،  داده  صـورت  کـه  انتخاب هایـی 
انسان را تخریب کند. وقتی جان و نفس نیرومند 
می شـود، فاعـل زیبـا می شـود و صـدور فعـل زیبـا 
کـه امـروز داریـم،  از او امکان پذیـر اسـت. جوامعـی 
چگونـه هسـتند؟ به طورمثـال، در جوامـع غربـی و 
پیشرفته به دلیل غلبه تفکر سود و زیان و اندیشه 
بنتامـی، اخـاق، آن کاری اسـت کـه آدمیـان برای 
خیـر بیشـتر، سـود بیشـتر و افـراد بیشـتری انجـام 
می دهنـد. در اینجـا عمدتـا منافـع بـه جـای رشـد 
درونـی مطـرح می شـود. از آنجایـی که رشـد درونی 
چنـدان جـدی گرفته نمی شـود، شـما می بینیـد در 
آن سیسـتم افـراد از طریـق شـنود و نظارت هـای 
گـر ایـن  کنتـرل می شـوند؛ چـون ا آشـکار و پنهـان 
کنتـرل نباشـد، در مواقعـی نشـان داده شـده اسـت 
کـه افـراد می توانند دسـت به تخلفات وحشـتناکی 
بزننـد و بعـد خشونتشـان را در سـرزمین های دیگـر 
بیسـتم  قـرن  کـه  می بینیـد  شـما  کننـد.  اعمـال 
صـد  بـود.  بشـری  تاریـخ  تمـام  قـرن  خشـن ترین 
اثـر جنـگ جهانـی اول و دوم  بـر  میلیـون انسـان 
بیسـت ویکم  قـرن  آن  ادامـه  می شـوند.  کشـته 
دارنـد  وجـود  بمب هایـی  اروپـا  در  امـروزه  اسـت. 
بـا  را  کل جهـان  کننـد،  اسـتفاده  آن هـا  از  گـر  ا کـه 
آن تخریـب می کننـد. در آینـده جنـگ میکروبـی 
کل بشـریت  از همیـن سـرزمین ها سـر برمـی آورد و 
را بـه خطـر می انـدازد. ایـن وضعیـت نتیجـه ایـن 
کـه اخـاق فضیلـت در مسـیر نیسـت. آنچـه  اسـت 
جامعـه  اسـت،  مدنـی  جامعـه  یـک  دارد  وجـود 
قانونمنـد و تحـت نظـارت اسـت، جامعه ای اسـت 
که غرایز در آن بیشـتر در جریان اسـت. من جامعه 
اروپایی را جامعه ای اخاقی نمی بینم، بلکه آن را 
جامعـه ای غریزه گونـه می بینـم، جامعـه ای مدنی 
می بینـم، جامعـه ای کـه رشـد یافته و کنترل شـده 
کـه قوانیـن و مقـررات زیـادی در  اسـت، جامعـه ای 
گـر ایـن نظارت هـا و کنترل ها  آن وجـود دارد؛ ولـی ا
از انسان ها دور شود، ممکن است با صحنه هایی 
روبـه رو شـوید کـه بسـیار قبیح و وحشـتناک اسـت؛ 
می بینیـد  آمریـکا  انتخابـات  در  به طورمثـال، 
انسـان  یـک  از  تمـام  خشـونت  بـا  آدم  میلیون هـا 
می کننـد،  دفـاع  ترامـپ  مثـل  قلـدری  ناسـالم، 
می کننـد.  شـورش  و  می برنـد  اسـلحه  بـه  دسـت 
جنـاح مقابـل هـم ماننـد همیـن افـراد هسـتند؛ امـا 
کنگـره حملـه  کـه بـه  منافعشـان اقتضـا نمی کـرد 
افـراد  همیـن  شـاید  نباشـد،  کنترل هـا  گـر  ا کننـد. 
وحشـتناک ترین و وحشـیانه ترین رفتـار را انجـام 
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کشـتار مـردم افغانسـتان؛ ولـی آن هـا  دهنـد؛ مثـل 
در جامعه خودشـان رفتار بسـیار درستی دارند. چرا 
محتـوا بـه چنیـن روزی افتـاده اسـت؟ زیرا سـاختار 
فقـط یـک تعریـف از اخـاق ارائه داده اسـت؛ یعنی 
زیـان  و  سـود  اخـاق  وقتـی  زیـان.  و  سـود  اخـاق 
حاکم باشـد، ممکن اسـت به چنین نتایجی ختم 
گر اخاق وظیفه حاکم باشـد، ممکن است  شـود. ا
بـه نتایـج دیگـری ختـم شـود. به نظـر مـن، اخاق 
فضیلت می توانسـت بسـیاری از این آسـیب هایی 
کنـون بـه وجـود آمـده اسـت، کاهـش دهـد. کـه ا را 

جایگاه معرفت دینی در این 
وضــعــیـت اخــالقــی 
طبــیعــتــا می تواند همان سه وجه را 
داشته باشد؛ ولی چرا اهل ایمان کمتر 
به سمت اخالف فضیلت رفته اند؟ 
درواقع نسبت معرفت دینی و اخالق 
فضیلت چیست؟

وقتــی از دیــن صحبــت می کنیــم، مرادمــان فقط 
اســام نیســت؛ بلکــه دیــن بــه معنــای امر قدســی 
اســت. عمــده بحــث دیــن، فــرد اســت. در ایــن 
ح می شــود. تمــام  تفکــر جامعــه بــه تبــع فــرد مطــر
کنفوســیوس  ادیــان حتــی سیســتمی فکری مثل 
می کنــد،  ح  مطــر را  آییــن  بحــث  ابتــدا  در  کــه 
کــه بایــد  مخاطــب آن فــرد اســت. ایــن فــرد اســت 
ورزیــده و آمــاده شــود. در آییــن بــودا می بینیــد 
کاســتن رنــج دیگــران،  کــه شــخص بایــد بــرای 
کــه بایــد بــه  کنــد؛ ولــی ایــن فــرد اســت  تــاش 
نیروانــا برســد و آن هشــت مرحلــه دشــوار اخاقــی 
کنــد تــا بتوانــد بــه روشــنایی برســد. در  را طــی 
کــه برهمــن بــا فــرد  آییــن هنــدو هــم می بینیــد 
صحبــت می کنــد. در قــرآن هــم چنیــن اســت؛ 
ــا ایها النــاس و یــا  هــر چنــد در قــرآن صحبــت از ی
ایهاالمومنیــن اســت؛ ولــی بــا انســان ها صحبــت 
می کنــد؛ یعنــی تک تــک افــراد را مــورد خطــاب 
میــان  بــه  فــرد  تبــع  بــه  جمــع  می دهــد.  قــرار 
پیغمبــران،  تمــام  اصلــی  مخاطــب  می آیــد. 
فــرد اســت. پیــش از اینکــه صحبتــم را ادامــه 
اینکــه  بــرای  فــرد  بگویــم:  را  نکتــه ای  دهــم 
شــکوفا شــود بــه ســراغ جمــع هــم مــی رود. چــون 
امکان پذیــر  ســاختار  و  فــرم  بــدون  شــکوفایی 
نیســت، لــذا بــا بی عدالتــی و ســتم درمی افتنــد 
در  می کننــد.  دعــوت  وحــدت  و  همدلــی  بــه  و 
کــه بحــث از جامعــه باشــد، بــاز بــه  جایــی هــم 
فــرد برمی گــردد. یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای 
کــه بیــن تمــام ادیــان مشــترک اســت، ایــن  دیــن 
کــه عمدتــا دیــن دعــوت بــه درون اســت.  اســت 
کــه  می بینیــد  می کنیــد،  نــگاه  را  قــرآن  وقتــی 
به طــور مرتــب صحبــت از ایمــان و یــک رابطــه 
کائنــات و هســتی اســت. در آییــن  شــورمندانه بــا 
بــودا هــم فــرد مخاطــب اســت و به طــور مرتــب 
کــه مــن رنــج می کشــم، رنــج  صحبــت می کننــد 
مــن بــه خاطــر خواهــش مــن اســت و راه بــرای 
کاهــش خواهــش مــن وجــود دارد. بــرای اینکــه 

درســت شــوید بایــد بینــش و ارزش هــای خــود را 
ــیوس  کنفوس ــت و  ــن زرتش ــد. در آیی کنی ــت  درس
هــم همین طــور اســت؛ لــذا منطــق همــه آن هــا 
بــر پایــه اخــاق فضیلــت اســت؛  چــون مخاطــب 
فــرد  ســعادت  دنبــال  بــه  و  اســت  فــرد  آن هــا 
هســتند. ایــن فــرد بــرای اینکه به ســعادت برســد 
بایــد در درون دچــار تحــول بزرگــی شــود و نــوع 
نگاهــش بــه جهــان، انســان ها و خــودش تغییــر 
کنــد. به طــور مکــرر شــما در ایــن آیین هــا  پیــدا 
بــه درون  تأمــل در درون و  بــه درون،  دعــوت 
کشــاندن رویدادهــای بیرونــی را شــاهد هســتید؛ 
»افــا  می گویــد  و  می بینــد  را  عالــم  نظــم  مثــا 
کــذب و ســتم و دروغ را در بیــرون  یعقلــون« یــا 
می بینــد و می گویــد »فاعتبــروا یــا اولــی االبصــار«. 
کــه می خواهــد  در همــه آیین هــا چنیــن اســت 
ادیــان  بکشــاند.  درون  بــه  را  بیــرون  حــوادث 
گــر درون متحــول شــود، می توانــد بــر  معتقدنــد ا
بــرون تأثیــر بگــذارد. خاســتگاه اخــاق فضیلــت 
بــه دو دلیــل اســت: مــن بــه تبعیــت از ارســطو 
معتقــدم وقتــی فاعــل نیکــو باشــد، فعــل نیکــو 
ــر فعــل  گ ــه ا ــه آســانی ســرمی زند؛ درحالی ک از او ب
نیکــو باشــد و فاعــل شایســته نباشــد، ممکــن 
کنــد. دلیــل دوم،  اســت تضمیــن آن تــداوم پیــدا 

دلیــل ایمانــی مــن اســت. چــون مــن بــه خداونــد 
ــه ایمــان دارم، حرمــان  گاهان ــر به طــور آ و پیغمب
و دســتورهای او بیشــتر بــر دلــم می نشــیند؛ لــذا 
از  یکــی  اتفاقــا  بــه درون دعــوت می کنــد.  مــرا 
انجــام  ایدئولوژیــک  نظام هــای  کــه  اقداماتــی 
کــه دیــن معنــوِی آســمانِی  می دهنــد، ایــن اســت 
ســکوالر  و  بــازاری  شــاهد  را  غیــب  پرده نشــیِن 
وارونه کــردن  عمــا  دینــی  حکومــت  می کننــد. 
کــه مخاطبــش فــرد  پیــام دیــن اســت. دینــی را 
اســت، از فــرد دور می کننــد و فــرد جــا می مانــد؛ 
پــدرش  کــه  درســت مثــل دختــر ســنتی قدیــم 
ــرف  ــود او ح ــرد و خ ــن می ک ــر تعیی ــرای او همس ب
ایدئولوژیــک  نظام هــای  در  انســان  نمــی زد. 
حــرف  او  جــای  بــه  نظــام  و  می شــود  کت  ســا
دیــن می خواهــد  و تصمیــم می گیــرد.  می زنــد 
وقتــی  امــا  بزنــد؛  حــرف  و  شــود  فعــال  فــرد 
نظام هــای ایدئولوژیــک دینــی می شــوند، فــرد 
او  جــای  بــه  جامعــه  و  می شــود  کت  ســا کامــا 
کت اســت و  کــه ســا حــرف می زنــد؛ ماننــد زن 
همــه حرف هــای او را شــوهرش، بــرادر بزرگــش 
یــا پــدرش می زنــد. در جامعــه ایدئولوژیــک بــه 
جــای اینکــه فــرد شــکوفا شــود و بتوانــد نظــرش را 
کنــد، از خــود دور می شــود، غایــب و حــذف  ابــراز 
می شــود و بــه جــای او هیــوالی لویاتــان جمــع 
حــرف می زنــد. اســاس آن دین هــای ارتدکــس 
کــه مخاطــب فــرد اســت و بــا اخــاق  ایــن اســت 
فضیلــت تناســب دارد. بــه همیــن دلیــل یکــی از 
کــه مــا بــه دیــن نیــاز  علت هــای حقانیــت دینــی 
کــه فرامیــن آن، آدمــی را مــورد  داریــم ایــن اســت 
کنفوســیوس  خطــاب قــرار می دهــد؛ حتــی آییــن 
کــه بخــش زیــادی از آن شــامل دیســیپلین های 

اجتماعــی اســت.

گر بخواهید جمع بندی  در کل ا
بفرمایید، تفاوت میان جامعه 
ایدئولوژیک و جامعه اخالقی در 
چست؟
جامعــه  کــه  بــود  ایــن  مــن  جمع بنــدی 
ایدئولوژیــک جامعــه ای یکدســت و یکنواخــت 
می دهــد  فرصــت  غرایــز  بــه  بیشــتر  و  اســت 
کنــد خــرد و نیازهــای دیگــر  تــا این کــه توجــه 
و  اســت  این گونــه  چــون  کنــد.  رشــد  انســان 
و هویــت مســتقل  فــرم  انســان ها نمی تواننــد 
از جامعــه داشــته باشــند، بنابرایــن نمی تواننــد 
آزاد باشــند و چــون نمی تواننــد آزاد باشــند، حــق 
ــد. وقتــی آزادی انتخــاب وجــود  انتخــاب ندارن
نداشــته باشــد، مؤلفه هــای اخــاق فرومی ریــزد 

می شــود. گســترده  بداخاقــی  امــکان  و 
در جامعــه اخاقــی، هــم ســاختار اخاقــی اســت؛ 
نهادهــای  و  نظــارت  حــق  اینکــه  دلیــل  بــه 
پیش فــرض  ایــن  هــم  و  دارد  وجــود  کنتــرل 
کــه انســان ها آزادنــد و می تواننــد  وجــود دارد 

حــق انتخــاب داشــته باشــند.

یکی از اقداماتی 
که نظام های 
ایدئولوژیک 

انجام می دهند، 
این است که دین 
معنوِی آسمانِی 
پرده نشیِن غیب 
را شاهد بازاری و 

سکوالر می کنند
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کشـتار مـردم افغانسـتان؛ ولـی آن هـا  دهنـد؛ مثـل 
در جامعه خودشـان رفتار بسـیار درستی دارند. چرا 
محتـوا بـه چنیـن روزی افتـاده اسـت؟ زیرا سـاختار 
فقـط یـک تعریـف از اخـاق ارائه داده اسـت؛ یعنی 
زیـان  و  سـود  اخـاق  وقتـی  زیـان.  و  سـود  اخـاق 
حاکم باشـد، ممکن اسـت به چنین نتایجی ختم 
گر اخاق وظیفه حاکم باشـد، ممکن است  شـود. ا
بـه نتایـج دیگـری ختـم شـود. به نظـر مـن، اخاق 
فضیلت می توانسـت بسـیاری از این آسـیب هایی 
کنـون بـه وجـود آمـده اسـت، کاهـش دهـد. کـه ا را 

جایگاه معرفت دینی در این 
وضــعــیـت اخــالقــی 
طبــیعــتــا می تواند همان سه وجه را 
داشته باشد؛ ولی چرا اهل ایمان کمتر 
به سمت اخالف فضیلت رفته اند؟ 
درواقع نسبت معرفت دینی و اخالق 
فضیلت چیست؟
وقتــی از دیــن صحبــت می کنیــم، مرادمــان فقط 
اســام نیســت؛ بلکــه دیــن بــه معنــای امر قدســی 
اســت. عمــده بحــث دیــن، فــرد اســت. در ایــن 
ح می شــود. تمــام  تفکــر جامعــه بــه تبــع فــرد مطــر
کنفوســیوس  ادیــان حتــی سیســتمی فکری مثل 
می کنــد،  ح  مطــر را  آییــن  بحــث  ابتــدا  در  کــه 
کــه بایــد  مخاطــب آن فــرد اســت. ایــن فــرد اســت 
ورزیــده و آمــاده شــود. در آییــن بــودا می بینیــد 
کاســتن رنــج دیگــران،  کــه شــخص بایــد بــرای 
کــه بایــد بــه  کنــد؛ ولــی ایــن فــرد اســت  تــاش 
نیروانــا برســد و آن هشــت مرحلــه دشــوار اخاقــی 
کنــد تــا بتوانــد بــه روشــنایی برســد. در  را طــی 
کــه برهمــن بــا فــرد  آییــن هنــدو هــم می بینیــد 
صحبــت می کنــد. در قــرآن هــم چنیــن اســت؛ 
ــا ایها النــاس و یــا  هــر چنــد در قــرآن صحبــت از ی
ایهاالمومنیــن اســت؛ ولــی بــا انســان ها صحبــت 
می کنــد؛ یعنــی تک تــک افــراد را مــورد خطــاب 
میــان  بــه  فــرد  تبــع  بــه  جمــع  می دهــد.  قــرار 
پیغمبــران،  تمــام  اصلــی  مخاطــب  می آیــد. 
فــرد اســت. پیــش از اینکــه صحبتــم را ادامــه 
اینکــه  بــرای  فــرد  بگویــم:  را  نکتــه ای  دهــم 
شــکوفا شــود بــه ســراغ جمــع هــم مــی رود. چــون 
امکان پذیــر  ســاختار  و  فــرم  بــدون  شــکوفایی 
نیســت، لــذا بــا بی عدالتــی و ســتم درمی افتنــد 
در  می کننــد.  دعــوت  وحــدت  و  همدلــی  بــه  و 
کــه بحــث از جامعــه باشــد، بــاز بــه  جایــی هــم 
فــرد برمی گــردد. یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای 
کــه بیــن تمــام ادیــان مشــترک اســت، ایــن  دیــن 
کــه عمدتــا دیــن دعــوت بــه درون اســت.  اســت 
کــه  می بینیــد  می کنیــد،  نــگاه  را  قــرآن  وقتــی 
به طــور مرتــب صحبــت از ایمــان و یــک رابطــه 
کائنــات و هســتی اســت. در آییــن  شــورمندانه بــا 
بــودا هــم فــرد مخاطــب اســت و به طــور مرتــب 
کــه مــن رنــج می کشــم، رنــج  صحبــت می کننــد 
مــن بــه خاطــر خواهــش مــن اســت و راه بــرای 
کاهــش خواهــش مــن وجــود دارد. بــرای اینکــه 

درســت شــوید بایــد بینــش و ارزش هــای خــود را 
ــیوس  کنفوس ــت و  ــن زرتش ــد. در آیی کنی ــت  درس
هــم همین طــور اســت؛ لــذا منطــق همــه آن هــا 
بــر پایــه اخــاق فضیلــت اســت؛  چــون مخاطــب 
فــرد  ســعادت  دنبــال  بــه  و  اســت  فــرد  آن هــا 
هســتند. ایــن فــرد بــرای اینکه به ســعادت برســد 
بایــد در درون دچــار تحــول بزرگــی شــود و نــوع 
نگاهــش بــه جهــان، انســان ها و خــودش تغییــر 
کنــد. به طــور مکــرر شــما در ایــن آیین هــا  پیــدا 
بــه درون  تأمــل در درون و  بــه درون،  دعــوت 
کشــاندن رویدادهــای بیرونــی را شــاهد هســتید؛ 
»افــا  می گویــد  و  می بینــد  را  عالــم  نظــم  مثــا 
کــذب و ســتم و دروغ را در بیــرون  یعقلــون« یــا 
می بینــد و می گویــد »فاعتبــروا یــا اولــی االبصــار«. 
کــه می خواهــد  در همــه آیین هــا چنیــن اســت 
ادیــان  بکشــاند.  درون  بــه  را  بیــرون  حــوادث 
گــر درون متحــول شــود، می توانــد بــر  معتقدنــد ا
بــرون تأثیــر بگــذارد. خاســتگاه اخــاق فضیلــت 
بــه دو دلیــل اســت: مــن بــه تبعیــت از ارســطو 
معتقــدم وقتــی فاعــل نیکــو باشــد، فعــل نیکــو 
ــر فعــل  گ ــه ا ــه آســانی ســرمی زند؛ درحالی ک از او ب
نیکــو باشــد و فاعــل شایســته نباشــد، ممکــن 
کنــد. دلیــل دوم،  اســت تضمیــن آن تــداوم پیــدا 
دلیــل ایمانــی مــن اســت. چــون مــن بــه خداونــد 
ــه ایمــان دارم، حرمــان  گاهان ــر به طــور آ و پیغمب
و دســتورهای او بیشــتر بــر دلــم می نشــیند؛ لــذا 
از  یکــی  اتفاقــا  بــه درون دعــوت می کنــد.  مــرا 
انجــام  ایدئولوژیــک  نظام هــای  کــه  اقداماتــی 
کــه دیــن معنــوِی آســمانِی  می دهنــد، ایــن اســت 
ســکوالر  و  بــازاری  شــاهد  را  غیــب  پرده نشــیِن 
وارونه کــردن  عمــا  دینــی  حکومــت  می کننــد. 
کــه مخاطبــش فــرد  پیــام دیــن اســت. دینــی را 
اســت، از فــرد دور می کننــد و فــرد جــا می مانــد؛ 
پــدرش  کــه  درســت مثــل دختــر ســنتی قدیــم 
ــرف  ــود او ح ــرد و خ ــن می ک ــر تعیی ــرای او همس ب
ایدئولوژیــک  نظام هــای  در  انســان  نمــی زد. 
حــرف  او  جــای  بــه  نظــام  و  می شــود  کت  ســا
دیــن می خواهــد  و تصمیــم می گیــرد.  می زنــد 
وقتــی  امــا  بزنــد؛  حــرف  و  شــود  فعــال  فــرد 
نظام هــای ایدئولوژیــک دینــی می شــوند، فــرد 
او  جــای  بــه  جامعــه  و  می شــود  کت  ســا کامــا 
کت اســت و  کــه ســا حــرف می زنــد؛ ماننــد زن 
همــه حرف هــای او را شــوهرش، بــرادر بزرگــش 
یــا پــدرش می زنــد. در جامعــه ایدئولوژیــک بــه 
جــای اینکــه فــرد شــکوفا شــود و بتوانــد نظــرش را 
کنــد، از خــود دور می شــود، غایــب و حــذف  ابــراز 
می شــود و بــه جــای او هیــوالی لویاتــان جمــع 
حــرف می زنــد. اســاس آن دین هــای ارتدکــس 
کــه مخاطــب فــرد اســت و بــا اخــاق  ایــن اســت 
فضیلــت تناســب دارد. بــه همیــن دلیــل یکــی از 
کــه مــا بــه دیــن نیــاز  علت هــای حقانیــت دینــی 
کــه فرامیــن آن، آدمــی را مــورد  داریــم ایــن اســت 
کنفوســیوس  خطــاب قــرار می دهــد؛ حتــی آییــن 
کــه بخــش زیــادی از آن شــامل دیســیپلین های 

اجتماعــی اســت.

گر بخواهید جمع بندی  در کل ا
بفرمایید، تفاوت میان جامعه 
ایدئولوژیک و جامعه اخالقی در 
چست؟
جامعــه  کــه  بــود  ایــن  مــن  جمع بنــدی 
ایدئولوژیــک جامعــه ای یکدســت و یکنواخــت 
می دهــد  فرصــت  غرایــز  بــه  بیشــتر  و  اســت 
کنــد خــرد و نیازهــای دیگــر  تــا این کــه توجــه 
و  اســت  این گونــه  چــون  کنــد.  رشــد  انســان 
و هویــت مســتقل  فــرم  انســان ها نمی تواننــد 
از جامعــه داشــته باشــند، بنابرایــن نمی تواننــد 
آزاد باشــند و چــون نمی تواننــد آزاد باشــند، حــق 
ــد. وقتــی آزادی انتخــاب وجــود  انتخــاب ندارن
نداشــته باشــد، مؤلفه هــای اخــاق فرومی ریــزد 

می شــود. گســترده  بداخاقــی  امــکان  و 
در جامعــه اخاقــی، هــم ســاختار اخاقــی اســت؛ 
نهادهــای  و  نظــارت  حــق  اینکــه  دلیــل  بــه 
پیش فــرض  ایــن  هــم  و  دارد  وجــود  کنتــرل 
کــه انســان ها آزادنــد و می تواننــد  وجــود دارد 

حــق انتخــاب داشــته باشــند.

یکی از اقداماتی 
که نظام های 
ایدئولوژیک 

انجام می دهند، 
این است که دین 
معنوِی آسمانِی 
پرده نشیِن غیب 
را شاهد بازاری و 

سکوالر می کنند
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اخالق 
و عدالت اجتماعـــݡݡی
ݡگفت و ݡگو با حسین هوشمند دݡکترای دین و فلسفه اخالق تطبیقـــی،ݡ استاد دانشݡگاه ݡکونݡکوردیای ݡکانادا

تعریف شما از عدالت اجتماعی 
چیست؟
عدالـت  مقولـه  سـو،  ایـن  بـه  افاطـون  زمـان  از 
از  ارسـطو  اسـت.  بـوده  سیاسـی  فلسـفه  موضـوع 
عدالـت جزایـی، ترمیمی و توزیعی سـخن به میان 
مـی آورد. در عدالت جزایی، دسـتگاه قضا مسـئول 
مجازات مجرمان و اعمال نظم حقوقی و قضایی 
ارسـطو  نـزد  توزیعـی  عدالـت  اسـت.  جامعـه  بـر 
ناظـر بـود بـر توزیـع ثـروت و درآمـد، صرفـا بـر پایـه 
شایسـتگی افـراد. بـا وقـوع انقاب هـای صنعتی در 
جوامع غربی که به افزایش تولید و انباشت ثروت 
توزیعـی  عدالـت  مسـئله  شـد،  منجـر  کارفرمایـان 
کـرد؛ یعنـی همـان چیـزی  اهمیـت بیشـتری پیـدا 
کـه مـا امـروزه بـه آن عدالـت اجتماعـی می گوییـم. 
موضـوع  ایـن  بـر  توزیعـی  عدالـت  دوره،  ایـن  در 
و  می کشـند  زحمـت  کارگـران  کـه  داشـت  کیـد  تأ
رنـج می برنـد؛ امـا دسـتمزد ناچیـزی دریافـت کـرده 
کارفرمایـان  را  آن هـا  رنـج  حاصـل  درعـوض،  و 

می کننـد. تصاحـب 
در این دوران، شعاری که به طور گسترده به منزله 
اصـل عدالـت توزیعـی در بیـن سوسیالیسـت های 
اخاقی وجود داشـت، این بود: »از هرکس مطابق 
توانایی هایـش، بـه هرکـس مطابـق نیازهایـش«. 
کـه ایـن شـعار چیـزی نیسـت به جـز  بدیهـی اسـت 
نمی توانـد  کـه  مبهـم  شـهودی  درک  یـک  صرفـا 
به منزلـه یـک نظریـه کامـل در باره عدالـت توزیعی 

مطـرح شـود. یکـی از مشـکات اساسـی ایـن شـعار 
سوسیالیسـت ها،  میـان  در  حتـی  کـه  اسـت  ایـن 
 صورت بنـدی متفاوتـی از ٓان صـورت گرفته اسـت؛
ماننـد این کـه: »از هرکـس مطابـق توانایی هایـش، 
به هرکسـی مطابق سهم و مشـارکتش«. به عاوه، 
کافـی بـرای ترجیـح یکـی بـر دیگـری، اقامـه  دلیـل 
نشـده اسـت. مشـکل دیگـر ایـن اسـت کـه در شـعار 
همچنیـن  اسـت؛  نشـده  تعریـف  »نیازهـا«  اول، 
شـود.  توزیـع  بایـد  چیـزی  چـه  نیسـت  مشـخص 
عاوه بر این، در این شـعارها، هیچ کوششـی برای 
تفسـیر تعـارض بالقـوه بین توزیـع منابـع و ٓازادی ها 

صـورت نگرفتـه اسـت. 
کـه بـه توزیـع منابـع می پـردازد، می توانـد  دولتـی 
کنـد.  افـراد را سـرکوب  ٓازادی هـای  بـه بهانـه ٓان، 
بنابراین، عدالت توزیعی مفهوم جنجال برانگیزی 
گذشـته در مباحـث سیاسـی  کـه در دو قـرن  اسـت 
انتشـار  تـا  ایـن،  به رغـم  اسـت.  داشـته  محوریـت 
در  رالـز  جـان  اثـر  عدالـت«  دربـاره  »نظریـه ای 
19۷1، هیـچ نظریـه قابـل دفاعـی دربـاره عدالـت 
انگیزه هـای  از  یکـی  بـود.  نشـده  ارائـه  توزیعـی 
دربـاره  »نظریـه«  یـک  ارائـه  بـرای  رالـز  اصلـی 
کـه او می خواسـت اصـل عرفـی  عدالـت ایـن اسـت 
مذکـور در بـاره عدالـت )یعنـی »از هرکـس مطابـق 
توانایی هایـش، بـه هرکـس مطابـق نیازهایـش«( 
تبییـن  نظـری  دقیق تـر  چهارچـوب  یـک  در   را 

کند.

ازجملــه محورهایــی کــه به هیچ  عنــوان در بررســی جامعــه اخالقــی نبایــد دربــاره آن هــا غفلــت ورزید، مفاهیــم عدالت 
و آزادی اســت. عمومــا راجــع بــه آزادی و لــزوم وجــود آن بــرای دســتیابی بــه جامعــه ای مطلــوب، اخالقــی و آرمانــی، 
ح  بســیار صحبــت می شــود؛ امــا عدالــت مفهومــی اســت کــه بــه دلیــل اختالف نظرهــای متعــددی کــه در ذیــل آن مطــر
ــا  ــاره عدالــت اجتماعــی و رابطــه اش ب ــا بحــث درب ــا ایــن فــرض، طبیعت می شــود، ســخن گفتن را دشــوار می کنــد. ب
جامعــه اخالقــی کمتــر صــورت گرفتــه اســت. ارائــه تعریفــی جامــع از عدالــت و به خصوص عدالت اجتماعی و نقشــی 
قــای دکتــر  گفت وگــو بــا جنــاب آ کــه در ایــن  کنــد، هدفــی اســت  کــه می توانــد در پیشــبرد و تعالــی اخالقــی جامعــه ایفــا 

حســین هوشــمند دنبــال می کنیــم.

کـه او  رالـز از مـا می خواهـد تـا یـک حالـت فرضـی را 
کـه  »وضـع نخسـتین« می نامـد، در نظـر بگیریـم 
در چنیـن وضعـی، هیچ گونـه عامـل متمایزکننـده 
بیـن مـا، ماننـد نـژاد، جنسـیت، دیـن و موقعیـت 
»پـرده غفلـت«  در  مـا  زیـرا  نـدارد؛  طبقاتـی وجـود 
دربـاره ایـن تمایزهـا به سـر می بریـم؛ یعنـی بـه کلی 
از آن هـا بی خبریـم. در پـس این پرده غفلت، تمام 
اوصافی که ما را از یکدیگر متمایز می سـازد، رخت 
برمی بندد و تنها اوصاف مشترک ذاتی ما به منزله 
کـه  افـراد آزاد و برابـر باقـی می مانـد. رالـز می گویـد 
ایـن  نخسـتین«،  »وضـع  یـک  در  حاضـر  افـراد 
اصـول دوگانـه عدالـت را انتخـاب خواهنـد کـرد که 
عبارت انـد از: 1. هرکسـی حقـی برابر در برخـورداری 
و  )حقـوق  دارد  اساسـی  ٓازادی هـای  و  حقـوق  از 
بیـان،  آزادی  تفکـر،  آزادی  ماننـد  آزادی هایـی 
حـق  و  سیاسـی  مشـارکت  و  اجتماعـات  آزادی 
مالکیـت خصوصـی(؛ 2. اصـل دوم شـامل دو جـزء 
می شـود: )الـف( مناصـب و موقعیت هـای شـغلی 
بایـد با رعایت برابری منصفانـه فرصت ها به روی 
همه گشـوده باشـد و )ب( نابرابری های اجتماعی 
کـه  داد  گونـه ای سـامان  بـه  بایـد  را  اقتصـادی  و 
اعضـای  محروم تریـن  بـرای  را  سـود  بیشـترین 

جامعـه در پـی داشـته باشـد.
 فـرض کنیـد کـه شـما در ایـن وضـع نخسـتین قـرار 
بـرای  را  قواعـدی  و  اصـول  می خواهیـد  و  داریـد 
تنظیـم روابـط اجتماعی برگزینید. شـما نمی دانید 
از چـه موقعیـت اجتماعـی برخـوردار خواهیـد  کـه 
جامعـه  بـر  حاکـم  قواعـد  می خواهیـد  امـا  بـود؛ 
اعضـا  همـه  قبـول  مـورد  کـه  باشـد  به گونـه ای 
غ از این کـه آن هـا از چـه مقـام و منزلـت  باشـد؛ فـار
اجتماعـی برخـوردار باشـند. رالز می گویـد که اصول 
دوگانـه مذکـور که بـر پایه انصاف قـرار دارند، دقیقا 
چنین تضمینی را می دهند. این اصول، منجر به 
تدوین سیاست گذاری های اجتماعی و اقتصادی 
کـه سـطح قابـل قبولـی از زندگـی را بـرای  می شـود 
تمـام اعضای جامعـه، خواه در موقعیت اجتماعی 

فراتـر یـا فروتـر، تضمیـن و تأمیـن می کننـد.

از دیدگاه رالز، ماهیت افراد بیشتر محصول جامعه 
اسـت تـا تعیین کننـده ٓان. نظـام اجتماعـی همواره 
بـر خواسـته ها و ترجیحـات افـراد تٔاثیـرات عمیـق 
و پایـدار می گـذارد؛ بنابرایـن بایـد بیـن نظام هـای 
کـه ٓان هـا تٔامیـن  اجتماعـی، بـر اسـاس نیازهایـی 
می کننـد، دسـت بـه انتخـاب بزنیـم. رالـز می گویـد 
عمدتـا  مـا  زندگـی  در  شکسـت  یـا  موفقیـت  کـه 
به وسیله ساختار سیاسی اجتماعی که در ٓان به سر 
می بریـم، شـکل می گیـرد و توانایی هـای مـا به طور 
شـرایط  می شـود.  سـاخته  جامعـه  توسـط  جـدی 
اجتماعـی و وضعیـت طبقاتـی بر رشـد و بارورشـدن 
عمیقـی  تٔاثیـر  مـا  طبیعـی  قابلیت هـای  میـزان 
کوشـش  و  سـعی  بـرای  اراده  حتـی  می گذارنـد؛ 

کـردن، وابسـته بـه شـرایط اجتماعـی و وضعیـت 
گـر افـراد کنتـرل  خانوادگـی افـراد اسـت. بنابرایـن، ا
توانایی هـای  و  اسـتعدادها  پدیدآمـدن  در  اندکـی 
دربـاره  تصمیم گیـری  هنـگام  دارنـد،  فردی شـان 
اسـتعدادهای  منابـع،  و  مزایـا  منصفانـه  توزیـع 
گیرنـد؛  قـرار  مبنـا  و  اصـل  نبایـد  آن هـا  طبیعـی 
ازایـن رو، رالـز می گویـد کـه اسـتحقاق یا شایسـتگی 
کـه ارسـطو آن را بنیـاد عدالـت تلقـی می کـرد، جایی 

در نظریـه عدالـت او نـدارد.

جایگاه و نسبت عدالت در 
حکمــرانــی دولت ها 
چــگــونــه است؛ به خصوص آنجایی 
که بحث آزادی هم به میان می آید؟

کـه جـان رالـز می گویـد،  مفهـوم عدالـت آن چنـان 
جامعـه  اساسـی  نهادهـای  فضیلـت  مهم تریـن 
گر دولت ها از هر فضیلتی برخوردار باشند،  است. ا
اما از فضیلت عدالت برخوردار نباشند، مشروعیت 
یـک  بخواهـد  دولتـی  گـر  ا به طورمثـال،  ندارنـد؛ 
گمـان  کـه بـه  کنـد  ایدئولـوژی را در جامعـه حاکـم 
خـودش خیرخواهانـه و پیشـروانه اسـت، یا دولتی 
اسـت  خصوصـی  مالکیـت  نگهبـان  کـه  بگویـد 
همبسـتگی  و  وحـدت  ایجـاد  هدفـش  اینکـه  یـا 
ارزش هـای  تحقـق  به دنبـال  یـا  اسـت  اجتماعـی 
گـر دولتی همـه این کارها  دینـی در جامعـه اسـت، ا
را انجـام دهـد، امـا از عدالـت بی بهـره باشـد از نـگاه 
رالـز، فاقـد مشـروعیت اسـت. نظریـه »عدالـت بـه 
منزلـه انصـاف« جان رالـز، معطوف به آشـتی دادن 

میـان آزادی و برابـری اسـت.

دو ســنت فکری در فلســفه سیاســی مدرن وجود 
کیــد دارد یــا بــر  کــه یــا بــر آزادی خواهــی تأ دارد 
برابری طلبــی. در ســه قــرن اخیــر، مناقشــه های 
پدیــد  برابــری  و  آزادی  نســبت  دربــاره  جــدی 
و  سوسیالیســت ها  یک ســو،  از  اســت:  آمــده 
ک  کاســیک جــان ال برابری طلبــان، لیبرالیســم 
می دادنــد  قــرار  انتقــاد  مــورد  را  اســمیت  آدام  و 
بــه برابــری در مقابــل قانــون  کــه آن هــا صرفــا 
نابرابری هــای  بــه  نســبت  امــا  دارنــد؛  اعتنــا 
ــه  ــن جامع ــق در بط ــادی عمی ــی و اقتص اجتماع
بــر  برابری طلبــان  می نگرنــد.  قبــول  دیــده  بــه 
کار دولــت فقــط تضمیــن حــق  کــه  ایــن باورنــد 
مالکیــت خصوصــی نیســت. دولــت نمی توانــد 
در خصــوص واقعیــت نابرابری هــای اجتماعــی 
آن هــا  باشــد.  بی تفــاوت  جامعــه،  در  عظیــم 
ــادی  ــدرت اقتص ــه دارای ق ک ــرادی  ــد اف می گوین
ــم  ــی را ه ــدرت سیاس ــد ق ــتند، می توانن ــر هس برت
تحت تأثیــر خــود قــرار دهنــد؛ بنابرایــن دولت هــا 
بایــد همــه منابــع اساســی عمومــی )ماننــد ثروت، 
بهداشــت، آمــوزش، آزادی هــا و عــزت اجتماعی( 
توزیــع  جامعــه  اقشــار  بیــن  عادالنــه  به طــور  را 
کننــد تــا از ایجــاد نابرابری هــای عظیــم سیاســی، 

اجتماعــی و اقتصــادی جلوگیــری شــود. از ســوی 
کــه سوسیالیســت ها  دیگــر، لیبرال هــا می گوینــد 
و برابری طلبــان، آزادی هــای فــردی را در پــای 
بنابرایــن  می کننــد.  قربانــی  موهــوم  اتوپیــای 
مــا بــا یــک شــکاف پرناشــدنی بیــن دو ســنت 
سوسیالیســم و لیبرالیســم روبه روییــم. چنیــن 
ســازگاری  هیچ گونــه  کــه  می رســید  نظــر  بــه 
بیــن مدافعــان لیبرالیســم آزادانــگار و مدافعــان 
بــرابــــری طلب  لیــبرالیســــم  و  ســوســیــالـیــــسم 

نباشــد. امکان پذیــر 
تاریخـی  وضعیـت  ایـن  رالـز  عدالـت  نظریـه  امـا،   
قبـا  کـه  همان طـور  اسـت.  سـاخته  دگرگـون  را 
کـه  کـرد  اشـاره شـد، او برداشـتی از عدالـت عرضـه 
کـه مرتبـط بـا  می توانـد هـم آزادی هـای اساسـی را 
لیبرالیسـم اسـت وهـم آرمان هـای برابری طلبانـه 
)مبتنـی بـر توزیـع عادالنـه منابـع اقتصـادی( را کـه 
گـره خـورده اسـت، جمـع کنـد.  بـا سوسیالیسـت ها 
نظریـه »عدالـت به منزلـه انصـاف« رالـز از یک سـو 
تفسـیری لیبرالـی در بـاره عدالـت اجتماعـی اسـت، 
آزادی هـای اساسـی  کثـر  بـه حدا ایـن نظریـه  زیـرا 
افـراد اولویـت می دهـد؛ همچنیـن ایـن نظریـه بـر 
بـازار مبتنـی بـر رقابـت آزاد، در مقابـل بـازار مبتنـی 
کیـد می کنـد. از سـوی دیگـر،  کنتـرل دولـت، تأ بـر 
بـر  عـاوه  زیـرا  اسـت؛  برابری طلـب  نظریـه  ایـن 
حفـظ و تأمیـن آزادی هـای اساسـی برابـر و برابـری 
منصفانه فرصت ها، متضمن بیشینه کردن منافع 

اسـت. افـراد جامعـه  محروم تریـن 

نسبت بین عدالت اجتماعی و 
اخالق اجتماعی به چه 
صورتی است؟

وظیفه گرایـی،  ماننـد  اخاقـی  رایـج  نظریه هـای 
پیامدگرایـی و اخـاق فضیلـت مبتنـی و محـدود 
مثـا  فـردی )ethics( هسـتند؛  یـا منـش  رفتـار  بـر 
کـه زمانـی  گفتـه می شـود  در مکتـب وظیفه گرایـی 
رفتار ما اخاقی اسـت که مبتنی بر قوانین اخاقی 
عـام باشـد؛ چـه ایـن قوانیـن اخاقـی از منشـأ الهـی 
و چـه از عقـل عملـی اخـذ شـوند. در مقابـل آن هـا، 
اخـاق  کـه  معتقدنـد  ارسـطویی  فضیلت گرایـان 
چیـزی نیسـت جـز تبعیـت از میـل طبیعـی، یعنـی 
کـه در سرشـت و طبیعـت  تبعیـت از اراده و تمایلـی 
گر ما بر اسـاس تمایل طبیعی خود  ما وجود دارد. ا
عمـل کنیـم و بـه یـک نـوع هماهنگـی و هارمونـی 
اخاقـی  منـش  و  فضایـل  از  برسـیم،  آن هـا  بـا 

برخورداریـم.
بـر  کیـد  کـه تأ ایـن اسـت  امـا، نکتـه حائزاهمیـت 
و  مسـائل  از  کثیـری  نمی توانـد  فـردی  اخـاق 
مـدرن  دنیـای  در  کـه  را  اجتماعـی  چالش هـای 
پدیـد آمده انـد، حل وفصل کند؛ ازایـن رو، بر خاف 
رالـز در نظریـه  نظریه هـای اخاقـی مذکـور، جـان 
ارزیابـی  جـای  بـه  را  فکـری اش  پـروژه  عدالتـش، 
اخاقـی  ارزیابـی  بـه  افـراد  منـش  و  رفتـار  اخاقـی 

کید بر اخالق   تأ
فردی نمی تواند 
کثیری از مسائل 

و چالش های 
اجتماعی را که 
در دنیای مدرن 
پدید آمده اند، 
حل وفصل کند
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اخالق 
و عدالت اجتماعـــݡݡی
ݡگفت و ݡگو با حسین هوشمند دݡکترای دین و فلسفه اخالق تطبیقـــی،ݡ استاد دانشݡگاه ݡکونݡکوردیای ݡکانادا

تعریف شما از عدالت اجتماعی 
چیست؟
عدالـت  مقولـه  سـو،  ایـن  بـه  افاطـون  زمـان  از 
از  ارسـطو  اسـت.  بـوده  سیاسـی  فلسـفه  موضـوع 
عدالـت جزایـی، ترمیمی و توزیعی سـخن به میان 
مـی آورد. در عدالت جزایی، دسـتگاه قضا مسـئول 
مجازات مجرمان و اعمال نظم حقوقی و قضایی 
ارسـطو  نـزد  توزیعـی  عدالـت  اسـت.  جامعـه  بـر 
ناظـر بـود بـر توزیـع ثـروت و درآمـد، صرفـا بـر پایـه 
شایسـتگی افـراد. بـا وقـوع انقاب هـای صنعتی در 
جوامع غربی که به افزایش تولید و انباشت ثروت 
توزیعـی  عدالـت  مسـئله  شـد،  منجـر  کارفرمایـان 
کـرد؛ یعنـی همـان چیـزی  اهمیـت بیشـتری پیـدا 
کـه مـا امـروزه بـه آن عدالـت اجتماعـی می گوییـم. 
موضـوع  ایـن  بـر  توزیعـی  عدالـت  دوره،  ایـن  در 
و  می کشـند  زحمـت  کارگـران  کـه  داشـت  کیـد  تأ
رنـج می برنـد؛ امـا دسـتمزد ناچیـزی دریافـت کـرده 
کارفرمایـان  را  آن هـا  رنـج  حاصـل  درعـوض،  و 

می کننـد. تصاحـب 
در این دوران، شعاری که به طور گسترده به منزله 
اصـل عدالـت توزیعـی در بیـن سوسیالیسـت های 
اخاقی وجود داشـت، این بود: »از هرکس مطابق 
توانایی هایـش، بـه هرکـس مطابـق نیازهایـش«. 
کـه ایـن شـعار چیـزی نیسـت به جـز  بدیهـی اسـت 
نمی توانـد  کـه  مبهـم  شـهودی  درک  یـک  صرفـا 
به منزلـه یـک نظریـه کامـل در باره عدالـت توزیعی 

مطـرح شـود. یکـی از مشـکات اساسـی ایـن شـعار 
سوسیالیسـت ها،  میـان  در  حتـی  کـه  اسـت  ایـن 
 صورت بنـدی متفاوتـی از ٓان صـورت گرفته اسـت؛
ماننـد این کـه: »از هرکـس مطابـق توانایی هایـش، 
به هرکسـی مطابق سهم و مشـارکتش«. به عاوه، 
کافـی بـرای ترجیـح یکـی بـر دیگـری، اقامـه  دلیـل 
نشـده اسـت. مشـکل دیگـر ایـن اسـت کـه در شـعار 
همچنیـن  اسـت؛  نشـده  تعریـف  »نیازهـا«  اول، 
شـود.  توزیـع  بایـد  چیـزی  چـه  نیسـت  مشـخص 
عاوه بر این، در این شـعارها، هیچ کوششـی برای 
تفسـیر تعـارض بالقـوه بین توزیـع منابـع و ٓازادی ها 

صـورت نگرفتـه اسـت. 
کـه بـه توزیـع منابـع می پـردازد، می توانـد  دولتـی 
کنـد.  افـراد را سـرکوب  ٓازادی هـای  بـه بهانـه ٓان، 
بنابراین، عدالت توزیعی مفهوم جنجال برانگیزی 
گذشـته در مباحـث سیاسـی  کـه در دو قـرن  اسـت 
انتشـار  تـا  ایـن،  به رغـم  اسـت.  داشـته  محوریـت 
در  رالـز  جـان  اثـر  عدالـت«  دربـاره  »نظریـه ای 
19۷1، هیـچ نظریـه قابـل دفاعـی دربـاره عدالـت 
انگیزه هـای  از  یکـی  بـود.  نشـده  ارائـه  توزیعـی 
دربـاره  »نظریـه«  یـک  ارائـه  بـرای  رالـز  اصلـی 
کـه او می خواسـت اصـل عرفـی  عدالـت ایـن اسـت 
مذکـور در بـاره عدالـت )یعنـی »از هرکـس مطابـق 
توانایی هایـش، بـه هرکـس مطابـق نیازهایـش«( 
تبییـن  نظـری  دقیق تـر  چهارچـوب  یـک  در   را 

کند.

ازجملــه محورهایــی کــه به هیچ  عنــوان در بررســی جامعــه اخالقــی نبایــد دربــاره آن هــا غفلــت ورزید، مفاهیــم عدالت 
و آزادی اســت. عمومــا راجــع بــه آزادی و لــزوم وجــود آن بــرای دســتیابی بــه جامعــه ای مطلــوب، اخالقــی و آرمانــی، 
ح  بســیار صحبــت می شــود؛ امــا عدالــت مفهومــی اســت کــه بــه دلیــل اختالف نظرهــای متعــددی کــه در ذیــل آن مطــر
ــا  ــاره عدالــت اجتماعــی و رابطــه اش ب ــا بحــث درب ــا ایــن فــرض، طبیعت می شــود، ســخن گفتن را دشــوار می کنــد. ب
جامعــه اخالقــی کمتــر صــورت گرفتــه اســت. ارائــه تعریفــی جامــع از عدالــت و به خصوص عدالت اجتماعی و نقشــی 
قــای دکتــر  گفت وگــو بــا جنــاب آ کــه در ایــن  کنــد، هدفــی اســت  کــه می توانــد در پیشــبرد و تعالــی اخالقــی جامعــه ایفــا 

حســین هوشــمند دنبــال می کنیــم.

کـه او  رالـز از مـا می خواهـد تـا یـک حالـت فرضـی را 
کـه  »وضـع نخسـتین« می نامـد، در نظـر بگیریـم 
در چنیـن وضعـی، هیچ گونـه عامـل متمایزکننـده 
بیـن مـا، ماننـد نـژاد، جنسـیت، دیـن و موقعیـت 
»پـرده غفلـت«  در  مـا  زیـرا  نـدارد؛  طبقاتـی وجـود 
دربـاره ایـن تمایزهـا به سـر می بریـم؛ یعنـی بـه کلی 
از آن هـا بی خبریـم. در پـس این پرده غفلت، تمام 
اوصافی که ما را از یکدیگر متمایز می سـازد، رخت 
برمی بندد و تنها اوصاف مشترک ذاتی ما به منزله 
کـه  افـراد آزاد و برابـر باقـی می مانـد. رالـز می گویـد 
ایـن  نخسـتین«،  »وضـع  یـک  در  حاضـر  افـراد 
اصـول دوگانـه عدالـت را انتخـاب خواهنـد کـرد که 
عبارت انـد از: 1. هرکسـی حقـی برابر در برخـورداری 
و  )حقـوق  دارد  اساسـی  ٓازادی هـای  و  حقـوق  از 
بیـان،  آزادی  تفکـر،  آزادی  ماننـد  آزادی هایـی 
حـق  و  سیاسـی  مشـارکت  و  اجتماعـات  آزادی 
مالکیـت خصوصـی(؛ 2. اصـل دوم شـامل دو جـزء 
می شـود: )الـف( مناصـب و موقعیت هـای شـغلی 
بایـد با رعایت برابری منصفانـه فرصت ها به روی 
همه گشـوده باشـد و )ب( نابرابری های اجتماعی 
کـه  داد  گونـه ای سـامان  بـه  بایـد  را  اقتصـادی  و 
اعضـای  محروم تریـن  بـرای  را  سـود  بیشـترین 

جامعـه در پـی داشـته باشـد.
 فـرض کنیـد کـه شـما در ایـن وضـع نخسـتین قـرار 
بـرای  را  قواعـدی  و  اصـول  می خواهیـد  و  داریـد 
تنظیـم روابـط اجتماعی برگزینید. شـما نمی دانید 
از چـه موقعیـت اجتماعـی برخـوردار خواهیـد  کـه 
جامعـه  بـر  حاکـم  قواعـد  می خواهیـد  امـا  بـود؛ 
اعضـا  همـه  قبـول  مـورد  کـه  باشـد  به گونـه ای 
غ از این کـه آن هـا از چـه مقـام و منزلـت  باشـد؛ فـار
اجتماعـی برخـوردار باشـند. رالز می گویـد که اصول 
دوگانـه مذکـور که بـر پایه انصاف قـرار دارند، دقیقا 
چنین تضمینی را می دهند. این اصول، منجر به 
تدوین سیاست گذاری های اجتماعی و اقتصادی 
کـه سـطح قابـل قبولـی از زندگـی را بـرای  می شـود 
تمـام اعضای جامعـه، خواه در موقعیت اجتماعی 

فراتـر یـا فروتـر، تضمیـن و تأمیـن می کننـد.

از دیدگاه رالز، ماهیت افراد بیشتر محصول جامعه 
اسـت تـا تعیین کننـده ٓان. نظـام اجتماعـی همواره 
بـر خواسـته ها و ترجیحـات افـراد تٔاثیـرات عمیـق 
و پایـدار می گـذارد؛ بنابرایـن بایـد بیـن نظام هـای 
کـه ٓان هـا تٔامیـن  اجتماعـی، بـر اسـاس نیازهایـی 
می کننـد، دسـت بـه انتخـاب بزنیـم. رالـز می گویـد 
عمدتـا  مـا  زندگـی  در  شکسـت  یـا  موفقیـت  کـه 
به وسیله ساختار سیاسی اجتماعی که در ٓان به سر 
می بریـم، شـکل می گیـرد و توانایی هـای مـا به طور 
شـرایط  می شـود.  سـاخته  جامعـه  توسـط  جـدی 
اجتماعـی و وضعیـت طبقاتـی بر رشـد و بارورشـدن 
عمیقـی  تٔاثیـر  مـا  طبیعـی  قابلیت هـای  میـزان 
کوشـش  و  سـعی  بـرای  اراده  حتـی  می گذارنـد؛ 

کـردن، وابسـته بـه شـرایط اجتماعـی و وضعیـت 
گـر افـراد کنتـرل  خانوادگـی افـراد اسـت. بنابرایـن، ا
توانایی هـای  و  اسـتعدادها  پدیدآمـدن  در  اندکـی 
دربـاره  تصمیم گیـری  هنـگام  دارنـد،  فردی شـان 
اسـتعدادهای  منابـع،  و  مزایـا  منصفانـه  توزیـع 
گیرنـد؛  قـرار  مبنـا  و  اصـل  نبایـد  آن هـا  طبیعـی 
ازایـن رو، رالـز می گویـد کـه اسـتحقاق یا شایسـتگی 
کـه ارسـطو آن را بنیـاد عدالـت تلقـی می کـرد، جایی 

در نظریـه عدالـت او نـدارد.

جایگاه و نسبت عدالت در 
حکمــرانــی دولت ها 
چــگــونــه است؛ به خصوص آنجایی 
که بحث آزادی هم به میان می آید؟

کـه جـان رالـز می گویـد،  مفهـوم عدالـت آن چنـان 
جامعـه  اساسـی  نهادهـای  فضیلـت  مهم تریـن 
گر دولت ها از هر فضیلتی برخوردار باشند،  است. ا
اما از فضیلت عدالت برخوردار نباشند، مشروعیت 
یـک  بخواهـد  دولتـی  گـر  ا به طورمثـال،  ندارنـد؛ 
گمـان  کـه بـه  کنـد  ایدئولـوژی را در جامعـه حاکـم 
خـودش خیرخواهانـه و پیشـروانه اسـت، یا دولتی 
اسـت  خصوصـی  مالکیـت  نگهبـان  کـه  بگویـد 
همبسـتگی  و  وحـدت  ایجـاد  هدفـش  اینکـه  یـا 
ارزش هـای  تحقـق  به دنبـال  یـا  اسـت  اجتماعـی 
گـر دولتی همـه این کارها  دینـی در جامعـه اسـت، ا
را انجـام دهـد، امـا از عدالـت بی بهـره باشـد از نـگاه 
رالـز، فاقـد مشـروعیت اسـت. نظریـه »عدالـت بـه 
منزلـه انصـاف« جان رالـز، معطوف به آشـتی دادن 

میـان آزادی و برابـری اسـت.

دو ســنت فکری در فلســفه سیاســی مدرن وجود 
کیــد دارد یــا بــر  کــه یــا بــر آزادی خواهــی تأ دارد 
برابری طلبــی. در ســه قــرن اخیــر، مناقشــه های 
پدیــد  برابــری  و  آزادی  نســبت  دربــاره  جــدی 
و  سوسیالیســت ها  یک ســو،  از  اســت:  آمــده 
ک  کاســیک جــان ال برابری طلبــان، لیبرالیســم 
می دادنــد  قــرار  انتقــاد  مــورد  را  اســمیت  آدام  و 
بــه برابــری در مقابــل قانــون  کــه آن هــا صرفــا 
نابرابری هــای  بــه  نســبت  امــا  دارنــد؛  اعتنــا 
ــه  ــن جامع ــق در بط ــادی عمی ــی و اقتص اجتماع
بــر  برابری طلبــان  می نگرنــد.  قبــول  دیــده  بــه 
کار دولــت فقــط تضمیــن حــق  کــه  ایــن باورنــد 
مالکیــت خصوصــی نیســت. دولــت نمی توانــد 
در خصــوص واقعیــت نابرابری هــای اجتماعــی 
آن هــا  باشــد.  بی تفــاوت  جامعــه،  در  عظیــم 
ــادی  ــدرت اقتص ــه دارای ق ک ــرادی  ــد اف می گوین
ــم  ــی را ه ــدرت سیاس ــد ق ــتند، می توانن ــر هس برت
تحت تأثیــر خــود قــرار دهنــد؛ بنابرایــن دولت هــا 
بایــد همــه منابــع اساســی عمومــی )ماننــد ثروت، 
بهداشــت، آمــوزش، آزادی هــا و عــزت اجتماعی( 
توزیــع  جامعــه  اقشــار  بیــن  عادالنــه  به طــور  را 
کننــد تــا از ایجــاد نابرابری هــای عظیــم سیاســی، 

اجتماعــی و اقتصــادی جلوگیــری شــود. از ســوی 
کــه سوسیالیســت ها  دیگــر، لیبرال هــا می گوینــد 
و برابری طلبــان، آزادی هــای فــردی را در پــای 
بنابرایــن  می کننــد.  قربانــی  موهــوم  اتوپیــای 
مــا بــا یــک شــکاف پرناشــدنی بیــن دو ســنت 
سوسیالیســم و لیبرالیســم روبه روییــم. چنیــن 
ســازگاری  هیچ گونــه  کــه  می رســید  نظــر  بــه 
بیــن مدافعــان لیبرالیســم آزادانــگار و مدافعــان 
بــرابــــری طلب  لیــبرالیســــم  و  ســوســیــالـیــــسم 

نباشــد. امکان پذیــر 
تاریخـی  وضعیـت  ایـن  رالـز  عدالـت  نظریـه  امـا،   
قبـا  کـه  همان طـور  اسـت.  سـاخته  دگرگـون  را 
کـه  کـرد  اشـاره شـد، او برداشـتی از عدالـت عرضـه 
کـه مرتبـط بـا  می توانـد هـم آزادی هـای اساسـی را 
لیبرالیسـم اسـت وهـم آرمان هـای برابری طلبانـه 
)مبتنـی بـر توزیـع عادالنـه منابـع اقتصـادی( را کـه 
گـره خـورده اسـت، جمـع کنـد.  بـا سوسیالیسـت ها 
نظریـه »عدالـت به منزلـه انصـاف« رالـز از یک سـو 
تفسـیری لیبرالـی در بـاره عدالـت اجتماعـی اسـت، 
آزادی هـای اساسـی  کثـر  بـه حدا ایـن نظریـه  زیـرا 
افـراد اولویـت می دهـد؛ همچنیـن ایـن نظریـه بـر 
بـازار مبتنـی بـر رقابـت آزاد، در مقابـل بـازار مبتنـی 
کیـد می کنـد. از سـوی دیگـر،  کنتـرل دولـت، تأ بـر 
بـر  عـاوه  زیـرا  اسـت؛  برابری طلـب  نظریـه  ایـن 
حفـظ و تأمیـن آزادی هـای اساسـی برابـر و برابـری 
منصفانه فرصت ها، متضمن بیشینه کردن منافع 

اسـت. افـراد جامعـه  محروم تریـن 

نسبت بین عدالت اجتماعی و 
اخالق اجتماعی به چه 
صورتی است؟
وظیفه گرایـی،  ماننـد  اخاقـی  رایـج  نظریه هـای 
پیامدگرایـی و اخـاق فضیلـت مبتنـی و محـدود 
مثـا  فـردی )ethics( هسـتند؛  یـا منـش  رفتـار  بـر 
کـه زمانـی  گفتـه می شـود  در مکتـب وظیفه گرایـی 
رفتار ما اخاقی اسـت که مبتنی بر قوانین اخاقی 
عـام باشـد؛ چـه ایـن قوانیـن اخاقـی از منشـأ الهـی 
و چـه از عقـل عملـی اخـذ شـوند. در مقابـل آن هـا، 
اخـاق  کـه  معتقدنـد  ارسـطویی  فضیلت گرایـان 
چیـزی نیسـت جـز تبعیـت از میـل طبیعـی، یعنـی 
کـه در سرشـت و طبیعـت  تبعیـت از اراده و تمایلـی 
گر ما بر اسـاس تمایل طبیعی خود  ما وجود دارد. ا
عمـل کنیـم و بـه یـک نـوع هماهنگـی و هارمونـی 
اخاقـی  منـش  و  فضایـل  از  برسـیم،  آن هـا  بـا 

برخورداریـم.
بـر  کیـد  کـه تأ ایـن اسـت  امـا، نکتـه حائزاهمیـت 
و  مسـائل  از  کثیـری  نمی توانـد  فـردی  اخـاق 
مـدرن  دنیـای  در  کـه  را  اجتماعـی  چالش هـای 
پدیـد آمده انـد، حل وفصل کند؛ ازایـن رو، بر خاف 
رالـز در نظریـه  نظریه هـای اخاقـی مذکـور، جـان 
ارزیابـی  جـای  بـه  را  فکـری اش  پـروژه  عدالتـش، 
اخاقـی  ارزیابـی  بـه  افـراد  منـش  و  رفتـار  اخاقـی 

کید بر اخالق   تأ
فردی نمی تواند 
کثیری از مسائل 

و چالش های 
اجتماعی را که 
در دنیای مدرن 
پدید آمده اند، 
حل وفصل کند
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فقـر،  ماننـد  مشـکاتی  و  محرومیت هـا  اصلـی 
نهادهـای  محیط زیسـت،  بحـران  و  بیـکاری 
اساسـی جامعـه، یعنـی دولت ها هسـتند؛ ازایـن رو، 
کیـد می کنـد کـه تأمـل و توجـه اخاقـی مـا باید  او تأ
بـر طراحـی، سـامان دهی و اصـاح سـاختار اساسـی 
جامعـه متمرکـز شـود، نـه بـر رفتارهـا و غفلت هـای 
کید کنیم که وظیفه  اعضای جامعه. البته باید تأ
صنـدوق  ایجـاد  دولـت(،  )یـا  اساسـی  نهادهـای 
کاال نیسـت. ایـن رویکـرد اخاقـی  صدقـه و سـبد 
بـه نهادهـا، مسـئولیت بزرگـی را بـر دوش یکایـک 
مسـئولیت  می دهـد:  قـرار  شـهروند  به منزلـه  مـا 
مشـارکت در تأسـیس و اسـتقرار نظـام عادالنـه در 

جامعـه.

از آنجایی که منابع مختلفی در 
تعریف عدالت وجود دارد، 
اختالف هایی هست و ممکن است 
برای نیل به عدالت اجتماعی 
مسیرهای متفاوتی ترسیم شود. با 
توجه به این اختالف ها، چگونه 
می توانیم به سرمنزل مقصود که 
همان برقراری عدالت است، برسیم؟

مسـئله ای کـه اشـاره کردیـد، مهم تریـن چالـش در 
فلسـفه سیاسـی مـدرن و معاصـر اسـت. بارزتریـن 
ویژگـی جوامـع مـدرن، تکثـر مکتب های فلسـفی، 
»واقعیـت  بـه  آن  از  کـه  اسـت  دینـی  و  اخاقـی 
تکثـر معقـول« نـام بـرده می شـود. ایـن واقعیـت، 
توصیفـی اسـت از وضعیـت زندگـی جوامـع مـدرن 
معقـول  دینـی  و  سـکوالر  باورهـای  کثـرت  از  کـه 
آمیختـه  یکدیگـر  بـا  متعـارض  درعین حـال  و 
افـراد عاقـل و  ایـن جوامـع حتـی  شـده اسـت. در 
در  مسـائل  بنیادی تریـن  دربـاره  سـلیم النفس 

مـرگ،  زندگـی،  معنـی  خـدا،  بـاب  )در  زندگـی 
اختاف نظـر  یکدیگـر  بـا  و...(  شـادکامی 

اساسـی دارنـد. کثـرت آموزه هـای جامع 

نهادهـای اساسـی جامعـه تغییـر می دهـد. تمرکـز 
ایـن بصیـرت  از  بـر عدالـت اجتماعـی  او  کیـد  تأ و 
که دانش اخاق )ethics(، به طور  نشئت می گیرد 
روزافـزون از تبییـن جنبه های مهم اخاقی جوامع 
مسـائل  جوامعـی،  چنیـن  اسـت.  ناتـوان  مـدرن 
اجتماعـی کانـی را دامن می زنند که بهتر می توان 
تحلیـل  تـا  پرداخـت  آن هـا  بـه  نهادهـا  طریـق  از 

افـراد. یـا رفتارهـای متقابـل  اخاقیـات 
کـه  می دهـد  هشـدار  اخـاق  فیلسـوفان  بـه  رالـز 
کـه می تواننـد بـرای تمـام  ٓان هـا نبایـد تصـور کننـد 
مسـائل اخاقی که در زندگی ٓادمیان پدید می ٓاید، 
»حل وفصـل  می گویـد:  او  دهنـد.  ارائـه  راه حـل 
کـه بـر سـاختار  مسـئله عدالـت اجتماعـی )عدالتـی 
اساسـی جامعـه اطـاق می شـود( ٓاسـان تر خواهـد 
بـود تـا حل وفصل مـوارد دشـوار در زندگـی روزمره.« 
گـر عدالـت در سـاختار اساسـی جامعـه حل وفصـل  ا
بحران هـای  و  مسـائل  حل وفصـل  بـه  شـود 
اخاقـی روزمـره )جرائـم، اعتیـاد، طـاق، تنهایـی، 
الاقـل  یـا  می کنـد  کمـک  هـم  و...(  بی اعتمـادی 
کاهـش ایـن بحران هـا می شـود. از نـگاه  موجـب 

رالـز، اخـاق همـان مقولـه عدالـت اسـت.
برتری رویکرد رالز مبنی بر تحلیل اخاقی نهادها، 
کـه بـا محرومیت هـا  در حـوزه اقتصـادی )جایـی 
و مسـائلی ماننـد نابرابـری، فقـر و بیـکاری مواجـه 
بیـکاری  و  فقـر  می شـود.  درک  بهتـر  هسـتیم( 
کـه نتایـج  ازجملـه بحران هـای اجتماعـی هسـتند 
اخاقـی ویرانگـری به بـار می آورند. این ها مسـائلی 
کـه بـا اتـکا بـه اخـاق فـردی، چـه اخـاق  هسـتند 
کانتـی و چـه اخـاق فـردی ارسـطویی، مـا  فـردی 
ایـن  چـون  نیسـتیم؛  آن هـا  حل وفصـل  بـه  قـادر 
کثر افراد را به صدقه دادن  مدل های اخاقی، حدا
کـه از وظایـف  دعـوت می کننـد، از مـا می خواهنـد 
اخاقـی معمولـی پـا را فراتـر بگذاریـم و بـه ایثـار و 
صدقـه  و  انفـاق  بـه  مثـا  کنیـم؛  اقـدام  کاری  فـدا
دسـت بزنیـم. امـا، صدقـه یـا نیکـوکاری نمی تواند 
و  فقـر  )نابرابـری،  اجتماعـی  بحران هـای عظیـم 
انجمن هـای  و  افـراد  زیـرا  کنـد؛  حـل  را  بیـکاری( 
و  فقـر  تاریخـی  بسـتر  و  زمینه هـا  نیکـوکاری، 
بی عدالتـی را مـورد پرسـش قـرار نمی دهنـد. ایـن 
کارکـرد ناعادالنـه نهادهـای  بحران هـا از ماهیـت و 
از  صرفـا  نـه  می گیرنـد،  نشـئت  جامعـه  اساسـی 
عوامـل  کـه  می گویـد  رالـز  مـا.  فـردی  رفتارهـای 

آن هـا،  برابـر  منزلـت  و  معقـول  دینـی  و  اخاقـی 
نتیجـه آزادی عقـل در جوامـع دموکراتیـک اسـت. 
ایـن امـر، صرفـا یـک وضعیـت تاریخـی نیسـت کـه 
به زودی سپری شود، بلکه ویژگی دائمی فرهنگ 
عمومـی دموکراسـی اسـت. در جوامـع دموکراتیـک 
امـروزی، یـک دسـتگاه فکـری سـکوالر و یـک دین 
نمی تواند مورد قبول عموم شـهروندان قرار بگیرد 
و مبنـای مشـروعیت یـک نظـام سیاسـی عادالنـه 
باشـد؛ ازایـن رو، پرسـش بنیـادی در تفکـر سیاسـی 
کـه آیـا مشـروعیت و ثبـات یـک  مـدرن ایـن اسـت 
کثرت گـرای  نظـام عادالنـه دموکراتیـک در جوامـع 
گـر هسـت، چگونـه؟ جدیـد امکان پذیـر اسـت؟ و ا

کـه در نظریه هـای  پاسـخ بسـیار متـداول و مسـلط 
سیاسی به این پرسش داده می شود، از لیبرالیسم 
روشـنگری یـا لیبرالیسـم عام و انحصارطلـب الهام 
روشـنگری،  لیبرالیسـم  بسـتر  در  اسـت.  گرفتـه 
کـه  نوعـی سکوالریسـم سـتیزه گر پدیـد آمـده اسـت 
مدعـی اسـت یـک نظریـه عدالـت برحـق و قابـل 

الئیسـیته  مبانـی  از  بایـد  تنهـا  دفـاع، 
)غیـر دینـی یـا ضـد دینـی( اخـذ شـود. 
پاسـخ مذکـور دارد  کـه  اساسـی  مشـکل 
بتوانـد  حتـی  اینکـه  فـرض  بـا  اسـت:  ایـن 
یـک نظریـه معقـول دربـاره عدالـت ارائـه دهـد، 
بـا توجـه بـه »واقعیـت تکثـر معقـول« چنیـن  امـا 
یعنـی  بـود،  خواهـد  مشـروعیت  فاقـد  نظریـه ای 
نمی توانـد مـورد قبول عموم شـهروندان که باورها 
گیـرد؛   و ارزش هـای معقـول متفاوتـی دارنـد، قـرار 
ازایـن رو به دلیـل ناکارآمـدی ایـن پاسـخ، در مقابل 
رالـز  جـان  الئیسـیته(،  )یـا  روشـنگری  لیبرالیسـم 
کـرده اسـت.  نظریـه لیبرالیسـم سیاسـی را مطـرح 
رالز می گوید: با نظر به کثرت سـنت های فلسـفی، 
اخاقـی و دینـی در جوامـع جدید، ناچار باید چنان 
صورت بنـدی ای از نظریـه عدالـت ارائـه کنیـم کـه 
بـه  معتقـد  شـهروندان  میـان  کلـی  توافـق  بتوانـد 
را جلـب  زندگـی  متفـاوت  و سـبک های  سـنت ها 
کـه  کثرت گـرای مـدرن، هنگامـی  کنـد. در جوامـع 

دربـاره سـاختار اساسـی جامعه )نوع نظام سیاسـی 
و اصـول عدالـت اجتماعـی( حـرف می زنیـم، بایـد 
آموزه هـای سـکوالر یـا دینـی دربـاره چگونه زیسـتن 
آموزه هایـی  چنـان  دربـاره  مـا  بگذاریـم.  کنـار  را 
اختاف نظـر بنیـادی داریـم و دلیلـی وجـود نـدارد 
برطـرف  روزی  اختاف هـا  ایـن  کنیـم  تصـور  کـه 
می شـوند. بنابرایـن، آموزه های مذکـور نمی توانند 
کـه  باشـند  عدالـت  توجیـه  بـرای  دالیلـی  منبـع 
گیـرد.  بناسـت مـورد توافـق همـه شـهروندان قـرار 
ازایـن رو، مـا نبایـد دالیلـی را که دیگران بر سـر آن ها 
سیاسـت گذاری  مبنـای  ندارنـد،  اتفاق نظـر  مـا  بـا 
عمومـی قـرار دهیـم کـه شـهروندان دیگـر را مجبور 
از  اسـتفاده  امـر،  ایـن  کنیـم.  آن هـا  پذیـرش  بـه 
آموزه هـای دینـی و همچنیـن آموزه هـای سـکوالر، 
به منزلـه بنیـادی بـرای تصمیم هـای سیاسـی )در 
بـاب نـوع نظـام سیاسـی، قانـون اساسـی و اصـول 
کلـی عدالـت( را ناموجـه می سـازد. تصمیم گیـری 
درباره مسائل بنیادی سیاسی جامعه مانند بحث 
دربـاره عدالـت اجتماعـی، بایـد محـدود و مبتنـی 
کـه مسـتقل از آموزه هـای جامـع  بـر دالیلـی باشـد 
فلسـفی، اخاقـی و دینـی اسـت و صرفـا بـر ایده ها و 
مفاهیمـی متکـی اسـت کـه حوزه سیاسـی را شـکل 

می دهنـد.
عدالـت  نظریـه  یـک  بکوشـیم  گـر  ا بنابرایـن 
اجتماعـی مسـتقل از مکتب هـای سـکوالر یـا دینی 

ارائه دهیم، یعنی آن را تنها بر مفهوم شهروند آزاد 
و برابـر مبتنـی سـازیم، آنـگاه ممکـن اسـت چنیـن 
نظریـه ای بتواند مـورد توافق پیـروان مکتب های 
متفـاوت، امـا معقـول قـرار گیـرد. مهم تریـن مؤلفه 
اسـت  ایـن  عادالنـه  نظـام  تثبیـت  و  مشـروعیت 
همـکاری  فضیلـت  و  عدالـت  اصـول  از  دفـاع  کـه 
خاصـی  معرفتـی  نظـام  بـه  منحصـر  اجتماعـی 
نیسـت؛ بلکـه پیـروان نظام هـای اخاقـی و دینـی 
خـود،  فکـری  سـنت  در  بازاندیشـی  بـا  معقـول، 
عدالـت  اصـول  گوناگـون  دالیـل  بـا  می تواننـد 
اجتماعـی را مـورد تأییـد و تصدیـق قـرار دهنـد؛ 
به طورمثال، سـکوالرها می توانند اصول مذکور 
را بـر پایـه خودآیینـی یـا غایت بالذات بـودن فرد 
کننـد و  یـا سـعادت بشـری تبییـن  یـا فردگرایـی 
متفکران دینی هم می توانند آن ها را بر پایه این 
کـه خداونـد انسـان ها را آزاد و برابـر آفریـده  آمـوزه 
گر چنین چیزی اتفاق بیفتد  کنند. ا است، تفسیر 
پیـروان آن مکتب هـا بـه یـک »اجمـاع همپـوش« 
دربـاره عدالـت دسـت می یابنـد و آن هـا را مطابـق 
بـا دالیـل اخاقی تصدیق می کنند؛ هرچند ممکن 
از آن هـا، دالیـل اخاقـی متفاوتـی  اسـت هرکـدام 
داشـته باشـند. بنابراین، آن ها می دانند که چطور 
بـا دیگر شـهروندان به منزلـه افـراد آزاد و برابر، رفتار 
مسـائل  دربـاره  آن هـا  گرچـه  ا کننـد.  گفت وگـو  و 
فلسـفی و دینـی بـا یکدیگـر اختاف هـای بنیـادی 
را  یکدیگـر  سیاسـی  اهـداف  در  می تواننـد  دارنـد، 

کننـد. معقـول تلقـی 

شما فرمودید که برای حرکت 
جامعه در مسیر عدالت 
اجتماعی، به دخالت هایی نیاز است 
گون  که بالطبع بر اساس نظرات گونا
صورت می پذیرد. این دخالت ها 
ازجمله موضوع هایی بوده که ممکن 
است گرایش های نظری مـــتــفـــاوت، 
آن ها را نـــاسازگار با بــــحث هـــای 
اخـــالقـــی بـــدانـــنـــد؛ بـــه طـــورمـــثـــال، 
بـــرخـــی نظام های اقتصادی، مالیات را 
سیستمی می دانند که به عدالت 
اجتماعی کمک می کند؛ در مقابل 
برخی هم معتقدند که مالیات گرفتن از 
مردم، امری اخــالقـــی نــیـــســـت. 
چگونه می توان این تعارض ها را 
حل وفصل کرد؟

کـه شـما مطـرح می کنیـد، محـل بحـث  نکتـه ای 
آزادانـگار  لیبرال هـای  بیـن  دامنـه دار  نـزاع  و 
)نئولیبرال هـا( و لیبرال هـای برابری طلـب اسـت؛ 
نوزیـک  رابـرت  از  کـه  لیبرال هایـی  بیـن  یعنـی 

تصمیم گیری 
درباره مسائل 

بنیادی سیاسی 
جامعه مانند 
بحث درباره 

عدالت 
اجتماعی، باید 

محدود و مبتنی 
بر دالیلی باشد 
که مستقل از 

آموزه های جامع 
فلسفی، اخالقی 

و دینی است
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فقـر،  ماننـد  مشـکاتی  و  محرومیت هـا  اصلـی 
نهادهـای  محیط زیسـت،  بحـران  و  بیـکاری 
اساسـی جامعـه، یعنـی دولت ها هسـتند؛ ازایـن رو، 
کیـد می کنـد کـه تأمـل و توجـه اخاقـی مـا باید  او تأ
بـر طراحـی، سـامان دهی و اصـاح سـاختار اساسـی 
جامعـه متمرکـز شـود، نـه بـر رفتارهـا و غفلت هـای 
کید کنیم که وظیفه  اعضای جامعه. البته باید تأ
صنـدوق  ایجـاد  دولـت(،  )یـا  اساسـی  نهادهـای 
کاال نیسـت. ایـن رویکـرد اخاقـی  صدقـه و سـبد 
بـه نهادهـا، مسـئولیت بزرگـی را بـر دوش یکایـک 
مسـئولیت  می دهـد:  قـرار  شـهروند  به منزلـه  مـا 
مشـارکت در تأسـیس و اسـتقرار نظـام عادالنـه در 

جامعـه.

از آنجایی که منابع مختلفی در 
تعریف عدالت وجود دارد، 
اختالف هایی هست و ممکن است 
برای نیل به عدالت اجتماعی 
مسیرهای متفاوتی ترسیم شود. با 
توجه به این اختالف ها، چگونه 
می توانیم به سرمنزل مقصود که 
همان برقراری عدالت است، برسیم؟

مسـئله ای کـه اشـاره کردیـد، مهم تریـن چالـش در 
فلسـفه سیاسـی مـدرن و معاصـر اسـت. بارزتریـن 
ویژگـی جوامـع مـدرن، تکثـر مکتب های فلسـفی، 
»واقعیـت  بـه  آن  از  کـه  اسـت  دینـی  و  اخاقـی 
تکثـر معقـول« نـام بـرده می شـود. ایـن واقعیـت، 
توصیفـی اسـت از وضعیـت زندگـی جوامـع مـدرن 
معقـول  دینـی  و  سـکوالر  باورهـای  کثـرت  از  کـه 
آمیختـه  یکدیگـر  بـا  متعـارض  درعین حـال  و 
افـراد عاقـل و  ایـن جوامـع حتـی  شـده اسـت. در 
در  مسـائل  بنیادی تریـن  دربـاره  سـلیم النفس 

مـرگ،  زندگـی،  معنـی  خـدا،  بـاب  )در  زندگـی 
اختاف نظـر  یکدیگـر  بـا  و...(  شـادکامی 

اساسـی دارنـد. کثـرت آموزه هـای جامع 

نهادهـای اساسـی جامعـه تغییـر می دهـد. تمرکـز 
ایـن بصیـرت  از  بـر عدالـت اجتماعـی  او  کیـد  تأ و 
که دانش اخاق )ethics(، به طور  نشئت می گیرد 
روزافـزون از تبییـن جنبه های مهم اخاقی جوامع 
مسـائل  جوامعـی،  چنیـن  اسـت.  ناتـوان  مـدرن 
اجتماعـی کانـی را دامن می زنند که بهتر می توان 
تحلیـل  تـا  پرداخـت  آن هـا  بـه  نهادهـا  طریـق  از 

افـراد. یـا رفتارهـای متقابـل  اخاقیـات 
کـه  می دهـد  هشـدار  اخـاق  فیلسـوفان  بـه  رالـز 
کـه می تواننـد بـرای تمـام  ٓان هـا نبایـد تصـور کننـد 
مسـائل اخاقی که در زندگی ٓادمیان پدید می ٓاید، 
»حل وفصـل  می گویـد:  او  دهنـد.  ارائـه  راه حـل 
کـه بـر سـاختار  مسـئله عدالـت اجتماعـی )عدالتـی 
اساسـی جامعـه اطـاق می شـود( ٓاسـان تر خواهـد 
بـود تـا حل وفصل مـوارد دشـوار در زندگـی روزمره.« 
گـر عدالـت در سـاختار اساسـی جامعـه حل وفصـل  ا
بحران هـای  و  مسـائل  حل وفصـل  بـه  شـود 
اخاقـی روزمـره )جرائـم، اعتیـاد، طـاق، تنهایـی، 
الاقـل  یـا  می کنـد  کمـک  هـم  و...(  بی اعتمـادی 
کاهـش ایـن بحران هـا می شـود. از نـگاه  موجـب 

رالـز، اخـاق همـان مقولـه عدالـت اسـت.
برتری رویکرد رالز مبنی بر تحلیل اخاقی نهادها، 
کـه بـا محرومیت هـا  در حـوزه اقتصـادی )جایـی 
و مسـائلی ماننـد نابرابـری، فقـر و بیـکاری مواجـه 
بیـکاری  و  فقـر  می شـود.  درک  بهتـر  هسـتیم( 
کـه نتایـج  ازجملـه بحران هـای اجتماعـی هسـتند 
اخاقـی ویرانگـری به بـار می آورند. این ها مسـائلی 
کـه بـا اتـکا بـه اخـاق فـردی، چـه اخـاق  هسـتند 
کانتـی و چـه اخـاق فـردی ارسـطویی، مـا  فـردی 
ایـن  چـون  نیسـتیم؛  آن هـا  حل وفصـل  بـه  قـادر 
کثر افراد را به صدقه دادن  مدل های اخاقی، حدا
کـه از وظایـف  دعـوت می کننـد، از مـا می خواهنـد 
اخاقـی معمولـی پـا را فراتـر بگذاریـم و بـه ایثـار و 
صدقـه  و  انفـاق  بـه  مثـا  کنیـم؛  اقـدام  کاری  فـدا
دسـت بزنیـم. امـا، صدقـه یـا نیکـوکاری نمی تواند 
و  فقـر  )نابرابـری،  اجتماعـی  بحران هـای عظیـم 
انجمن هـای  و  افـراد  زیـرا  کنـد؛  حـل  را  بیـکاری( 
و  فقـر  تاریخـی  بسـتر  و  زمینه هـا  نیکـوکاری، 
بی عدالتـی را مـورد پرسـش قـرار نمی دهنـد. ایـن 
کارکـرد ناعادالنـه نهادهـای  بحران هـا از ماهیـت و 
از  صرفـا  نـه  می گیرنـد،  نشـئت  جامعـه  اساسـی 
عوامـل  کـه  می گویـد  رالـز  مـا.  فـردی  رفتارهـای 

آن هـا،  برابـر  منزلـت  و  معقـول  دینـی  و  اخاقـی 
نتیجـه آزادی عقـل در جوامـع دموکراتیـک اسـت. 
ایـن امـر، صرفـا یـک وضعیـت تاریخـی نیسـت کـه 
به زودی سپری شود، بلکه ویژگی دائمی فرهنگ 
عمومـی دموکراسـی اسـت. در جوامـع دموکراتیـک 
امـروزی، یـک دسـتگاه فکـری سـکوالر و یـک دین 
نمی تواند مورد قبول عموم شـهروندان قرار بگیرد 
و مبنـای مشـروعیت یـک نظـام سیاسـی عادالنـه 
باشـد؛ ازایـن رو، پرسـش بنیـادی در تفکـر سیاسـی 
کـه آیـا مشـروعیت و ثبـات یـک  مـدرن ایـن اسـت 
کثرت گـرای  نظـام عادالنـه دموکراتیـک در جوامـع 
گـر هسـت، چگونـه؟ جدیـد امکان پذیـر اسـت؟ و ا

کـه در نظریه هـای  پاسـخ بسـیار متـداول و مسـلط 
سیاسی به این پرسش داده می شود، از لیبرالیسم 
روشـنگری یـا لیبرالیسـم عام و انحصارطلـب الهام 
روشـنگری،  لیبرالیسـم  بسـتر  در  اسـت.  گرفتـه 
کـه  نوعـی سکوالریسـم سـتیزه گر پدیـد آمـده اسـت 
مدعـی اسـت یـک نظریـه عدالـت برحـق و قابـل 

الئیسـیته  مبانـی  از  بایـد  تنهـا  دفـاع، 
)غیـر دینـی یـا ضـد دینـی( اخـذ شـود. 
پاسـخ مذکـور دارد  کـه  اساسـی  مشـکل 
بتوانـد  حتـی  اینکـه  فـرض  بـا  اسـت:  ایـن 
یـک نظریـه معقـول دربـاره عدالـت ارائـه دهـد، 
بـا توجـه بـه »واقعیـت تکثـر معقـول« چنیـن  امـا 
یعنـی  بـود،  خواهـد  مشـروعیت  فاقـد  نظریـه ای 
نمی توانـد مـورد قبول عموم شـهروندان که باورها 
گیـرد؛   و ارزش هـای معقـول متفاوتـی دارنـد، قـرار 
ازایـن رو به دلیـل ناکارآمـدی ایـن پاسـخ، در مقابل 
رالـز  جـان  الئیسـیته(،  )یـا  روشـنگری  لیبرالیسـم 
کـرده اسـت.  نظریـه لیبرالیسـم سیاسـی را مطـرح 
رالز می گوید: با نظر به کثرت سـنت های فلسـفی، 
اخاقـی و دینـی در جوامـع جدید، ناچار باید چنان 
صورت بنـدی ای از نظریـه عدالـت ارائـه کنیـم کـه 
بـه  معتقـد  شـهروندان  میـان  کلـی  توافـق  بتوانـد 
را جلـب  زندگـی  متفـاوت  و سـبک های  سـنت ها 
کـه  کثرت گـرای مـدرن، هنگامـی  کنـد. در جوامـع 

دربـاره سـاختار اساسـی جامعه )نوع نظام سیاسـی 
و اصـول عدالـت اجتماعـی( حـرف می زنیـم، بایـد 
آموزه هـای سـکوالر یـا دینـی دربـاره چگونه زیسـتن 
آموزه هایـی  چنـان  دربـاره  مـا  بگذاریـم.  کنـار  را 
اختاف نظـر بنیـادی داریـم و دلیلـی وجـود نـدارد 
برطـرف  روزی  اختاف هـا  ایـن  کنیـم  تصـور  کـه 
می شـوند. بنابرایـن، آموزه های مذکـور نمی توانند 
کـه  باشـند  عدالـت  توجیـه  بـرای  دالیلـی  منبـع 
گیـرد.  بناسـت مـورد توافـق همـه شـهروندان قـرار 
ازایـن رو، مـا نبایـد دالیلـی را که دیگران بر سـر آن ها 
سیاسـت گذاری  مبنـای  ندارنـد،  اتفاق نظـر  مـا  بـا 
عمومـی قـرار دهیـم کـه شـهروندان دیگـر را مجبور 
از  اسـتفاده  امـر،  ایـن  کنیـم.  آن هـا  پذیـرش  بـه 
آموزه هـای دینـی و همچنیـن آموزه هـای سـکوالر، 
به منزلـه بنیـادی بـرای تصمیم هـای سیاسـی )در 
بـاب نـوع نظـام سیاسـی، قانـون اساسـی و اصـول 
کلـی عدالـت( را ناموجـه می سـازد. تصمیم گیـری 
درباره مسائل بنیادی سیاسی جامعه مانند بحث 
دربـاره عدالـت اجتماعـی، بایـد محـدود و مبتنـی 
کـه مسـتقل از آموزه هـای جامـع  بـر دالیلـی باشـد 
فلسـفی، اخاقـی و دینـی اسـت و صرفـا بـر ایده ها و 
مفاهیمـی متکـی اسـت کـه حوزه سیاسـی را شـکل 

می دهنـد.
عدالـت  نظریـه  یـک  بکوشـیم  گـر  ا بنابرایـن 
اجتماعـی مسـتقل از مکتب هـای سـکوالر یـا دینی 

ارائه دهیم، یعنی آن را تنها بر مفهوم شهروند آزاد 
و برابـر مبتنـی سـازیم، آنـگاه ممکـن اسـت چنیـن 
نظریـه ای بتواند مـورد توافق پیـروان مکتب های 
متفـاوت، امـا معقـول قـرار گیـرد. مهم تریـن مؤلفه 
اسـت  ایـن  عادالنـه  نظـام  تثبیـت  و  مشـروعیت 
همـکاری  فضیلـت  و  عدالـت  اصـول  از  دفـاع  کـه 
خاصـی  معرفتـی  نظـام  بـه  منحصـر  اجتماعـی 
نیسـت؛ بلکـه پیـروان نظام هـای اخاقـی و دینـی 
خـود،  فکـری  سـنت  در  بازاندیشـی  بـا  معقـول، 
عدالـت  اصـول  گوناگـون  دالیـل  بـا  می تواننـد 
اجتماعـی را مـورد تأییـد و تصدیـق قـرار دهنـد؛ 
به طورمثال، سـکوالرها می توانند اصول مذکور 
را بـر پایـه خودآیینـی یـا غایت بالذات بـودن فرد 
کننـد و  یـا سـعادت بشـری تبییـن  یـا فردگرایـی 
متفکران دینی هم می توانند آن ها را بر پایه این 
کـه خداونـد انسـان ها را آزاد و برابـر آفریـده  آمـوزه 
گر چنین چیزی اتفاق بیفتد  کنند. ا است، تفسیر 
پیـروان آن مکتب هـا بـه یـک »اجمـاع همپـوش« 
دربـاره عدالـت دسـت می یابنـد و آن هـا را مطابـق 
بـا دالیـل اخاقی تصدیق می کنند؛ هرچند ممکن 
از آن هـا، دالیـل اخاقـی متفاوتـی  اسـت هرکـدام 
داشـته باشـند. بنابراین، آن ها می دانند که چطور 
بـا دیگر شـهروندان به منزلـه افـراد آزاد و برابر، رفتار 
مسـائل  دربـاره  آن هـا  گرچـه  ا کننـد.  گفت وگـو  و 
فلسـفی و دینـی بـا یکدیگـر اختاف هـای بنیـادی 
را  یکدیگـر  سیاسـی  اهـداف  در  می تواننـد  دارنـد، 

کننـد. معقـول تلقـی 

شما فرمودید که برای حرکت 
جامعه در مسیر عدالت 
اجتماعی، به دخالت هایی نیاز است 
گون  که بالطبع بر اساس نظرات گونا
صورت می پذیرد. این دخالت ها 
ازجمله موضوع هایی بوده که ممکن 
است گرایش های نظری مـــتــفـــاوت، 
آن ها را نـــاسازگار با بــــحث هـــای 
اخـــالقـــی بـــدانـــنـــد؛ بـــه طـــورمـــثـــال، 
بـــرخـــی نظام های اقتصادی، مالیات را 
سیستمی می دانند که به عدالت 
اجتماعی کمک می کند؛ در مقابل 
برخی هم معتقدند که مالیات گرفتن از 
مردم، امری اخــالقـــی نــیـــســـت. 
چگونه می توان این تعارض ها را 
حل وفصل کرد؟
کـه شـما مطـرح می کنیـد، محـل بحـث  نکتـه ای 
آزادانـگار  لیبرال هـای  بیـن  دامنـه دار  نـزاع  و 
)نئولیبرال هـا( و لیبرال هـای برابری طلـب اسـت؛ 
نوزیـک  رابـرت  از  کـه  لیبرال هایـی  بیـن  یعنـی 

تصمیم گیری 
درباره مسائل 

بنیادی سیاسی 
جامعه مانند 
بحث درباره 

عدالت 
اجتماعی، باید 

محدود و مبتنی 
بر دالیلی باشد 
که مستقل از 

آموزه های جامع 
فلسفی، اخالقی 

و دینی است
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تنفرهـای نـژادی دامـن مـی زد و هـم در انتخابـات 
دموکراتیکـی کـه برگـزار شـده بـود، تشـکیک ایجاد 
می کـرد. تقریبـا عمـوم افـراد از بسته شـدن حسـاب 
کاربـری او و ایجـاد ایـن محدودیـت، دفاع می کنند 
امـر، دموکراتیـک و عادالنـه  ایـن  کـه  و می گوینـد 
اسـت. دربـاره حـق مالکیـت خصوصـی هم همین 
ثـروت  از  میـزان  چـه  بـه  مـا  اسـت.  جـاری  اصـل 
نیـاز داریـم تـا دو قـوه عقانـی و اخاقـی در مـا رشـد 
کنیـم کسـی یـک خانـه در زمینـی بـه  کنـد؟ فـرض 
وسـعت 300 هکتـار و 30 مـدل ماشـین متفـاوت 
داشـته باشـد. آیـا ایـن میـزان از ثـروت الزمـه رشـد 
تردیـدی  اسـت؟  شـخص  آن  عقانـی  و  اخاقـی 
از زندگـی  از سـطح معقولـی  افـراد  گـر  ا کـه  نیسـت 
آبرومنـد برخـوردار نباشـند، این امر به رشـد اخاقی 
و عقانـی آن هـا خلـل جـدی وارد می کنـد. امـا آیا ما 
بـه حـق مالکیـت خصوصـی نیـاز داریـم بـه خاطـر 
خـود مالکیـت خصوصـی یـا اینکـه مـا بـه ثـروت و 
مالکیـت خصوصـی نیـاز داریـم تا بـه هدفی مهم تر 
کـه همـان رشـد عقانـی و اخاقـی خودمـان اسـت، 
برسیم؟ این دقیقا چیزی است که جان استوارت 
میـل هـم از آن دفـاع می کنـد. او می گویـد که هدف 
بلکـه  باشـد؛  مـال  اندوختـن  هنـِر  نبایـد  جامعـه، 
جامعـه باید به مـردم، هنر زندگی کـردن را بیاموزد. 
حـق مالکیـت مطلـق خصوصـی افسـانه ای بیـش 
خصوصـی  مالکیـت  محدودکـردن  گـر  ا نیسـت. 
بـه اخاقـی و عقانی شـدِن سـایر اعضـای  منجـر 
عادالنـه  جامعـه  یـک  تحقـق  بـه  و  شـود  جامعـه 
کنـد، دولـت مجـاز اسـت و  کمـک  و دموکراتیـک 
وظیفه دارد که در آن دخالت کند. دخالت مشروع 
دولـت بـرای اهـداف شـخصی دولتمردان نیسـت؛ 
بلکـه بـرای عدالـت و منافـع عمومـی اسـت؛ یعنـی 
بـرای اینکـه سـایر شـهروندان هـم از یـک زندگـی 
آبرومندانـه برخـوردار باشـند. دولـت موظـف اسـت 
بـا اخـذ مالیـات تصاعـدی، یـک نظـام آموزشـی و 
بهداشـتی موجـه و دیگـر نیازهـای اساسـی را بـرای 
از  شـهروندان  تمـام  تـا  کنـد  فراهـم  عمومـی  رفـاه 
زمینه هـای رشـد قابلیت هـای عقانـی و اخاقـی 
برخـوردار شـوند. در ایـن صـورت مـا بـه تحقق یک 
جامعـه اخاقـی نزدیـک می شـویم. دلیـل اساسـی 
دیگـر بـرای محدودکـردن حـق مالکیت خصوصی 
دارایـی  در  عظیـم  نابرابری هـای  کـه  اسـت  ایـن 
و ثـروت بـه تمرکـز قـدرت اقتصـادی و سیاسـی در 
دسـتان تعـداد اندکـی از افراد می انجامـد؛ از این رو، 
از اصـل برابـری منصفانـه فرصـت، جـز نامـی باقـی 
نخواهـد مانـد. دلیل مشـروعیت دخالـت دولت در 
اخـذ مالیـات ایـن اسـت کـه انباشـت بی حدوحصـر 
افـراد  نـاروای اقتصـادی  ثـروت، صرفـا بـه قـدرت 
انتخابـات  و  سیاسـی  قـدرت  بلکـه  نمی انجامـد، 
می سـازد.  آلـوده  فسـاد  بـه  هـم  را  دموکراتیـک 
بنابرایـن، نظام هـا و جوامع سـرمایه داری امروز که 
ثروتـی هنگفـت و نامحـدود را بـه طـرز نامتناسـبی 
انباشـته  اندک شـمار  اقلیـت  یـک  دسـت های  در 
کرده اند، نمی توانند عادالنه و دموکراتیک باشند.

سـنت  از  کـه  لیبرال هایـی  و  کـرده  جانـب داری 
ایـن  بـه  پاسـخ  بـرای  می کننـد.  پیـروی  رالـزی 
و  رالـز  عدالـت  اصـول  بـه  دهیـد  اجـازه  پرسـش، 
دالیلـی کـه او بـرای دفـاع از نظریـه عدالـت خویـش 
کـه  گفتیـم  بیندازیـم.  نگاهـی  دوبـاره  مـی آورد، 
و  آزادی  بیـن  می خواهـد  رالـز،  عدالـت  نظریـه 
برابـری آشـتی برقـرار کنـد. او بـرای این مقصـود دو 
اصـل را مفـروض می گیـرد: اصـل اول، موسـوم بـه 
اصـل آزادی هـای اساسـی برابـر اسـت؛ یعنـی همـه 
شـهروندان بایـد از یـک سلسـله آزادی ها و حقـوق 
اساسـی برابـر برخـوردار باشـند؛ ماننـد آزادی دینـی 
یـا آزادی وجـدان، آزادی مشـارکت سیاسـی و حـق 
کـه همـه  مالکیـت خصوصـی؛ اصـل دوم می گویـد 
افـراد جامعـه بایـد از فرصت های منصفانـه برابر در 
زندگـی برخـوردار باشـند. اما چـرا ما به این حقوق و 
آزادی ها نیاز داریم؟ اسـتدالل رالز این اسـت که ما 
بـه ایـن آزادی هـا و حقـوق نیـاز داریـم؛ بـرای اینکه 
کنـد. بـه  دو قـوه عقانیـت و معقولیـت در مـا رشـد 
کانـت، طبیعـت آدمیـان دارای ایـن دو قـوه  تعبیـر 
اساسی است که مبنای برابری آن هاست. منظور 
کـه هـر فـردی بایـد بتوانـد  از عقانیـت ایـن اسـت 
یـک نظـام اخاقی عقانی برای خود ترتیب دهد؛ 
انتخـاب و مطابـق  را  برنامـه عقانـی  یعنـی یـک 
آن زندگـی کنـد؛ امـا معقولیـت ناظـر اسـت بـر حـس 
عدالت خواهـی و انصـاف بـه دیگـران یـا همـکاری 
اجتماعـی مبتنـی بر احترام متقابـل. ایـن آزادی ها 
در  قـوه  دو  آن  رشـد  پیش شـرط های  حقـوق،  و 
مـا هسـتند. بـه بیـان دیگـر، ایـن دسـته از حقـوق، 
احتـرام  پایـه  بـر  اجتماعـی  همـکاری  پیش شـرط 
صـورت  ایـن  در  اسـت.  شـهروندان  بیـن  متقابـل 
کـه شـهروند اخاقـی پدیـد می آیـد. یکـی از  اسـت 
حقـوق و آزادی هـا در اصـل اول نظریه عدالت رالز، 
حق مالکیت خصوصی اسـت. پرسـش اینجاست 
و  اسـت  و مقدسـی  امـر مطلـق  ایـن حـق،  آیـا  کـه 
رالـز  کـرد؟  اعمـال  محدودیتـی  آن  در  نمی تـوان 
معتقـد اسـت کـه ایـن حـق و دیگر حقوق ذکر شـده 
در اصل اول، اهمیتشـان این اسـت که به رشـد دو 
کمـک می کننـد.  قـوه عقانیـت و معقولیـت در مـا 
گـر ایـن حقـوق و آزادی هـا در خـاف ایـن رشـد قرار  ا
گیرنـد، می تـوان به طـور معقـول محدودیت هایـی 
گـر آزادی بیان،  در آن هـا ایجـاد کـرد؛ بـرای مثـال، ا
بـه تنفرهـای نـژادی، قومـی یـا دینـی منجـر شـود، 
بـا مـا هسـتند،  کـه متفـاوت  افـرادی را  بـه اینکـه 
کار بایـد  مـورد تحقیـر و تمسـخر قـرار دهیـم، چـه 
کـرد؟ در اینجـا بـرای حفـظ حقـوق و آزادی هـای 
ایـن  قطعـا  عدالـت،  تضمیـن  بـرای  یـا  دیگـران 
آزادی بایـد محـدود شـود. آزادی فقـط بـرای حفظ 
آزادی محـدود می شـود نه بـرای هیچ امر دیگری. 
شـاید یکـی از مشـهورترین مصادیـق اخیـر در ایـن 
زمینـه، بسته شـدن حسـاب کاربـری دونالد ترامپ 
فیس بـوک  در  آمریـکا(  پیشـین  )رئیس جمهـور 
و توییتـر اسـت. ترامـپ بـا انتشـار اخبـار دروغیـن 
بـه  هـم  اجتماعـی  شـبکه های  ایـن  در  جعلـی  و 

جوامعی که عدالت اجتماعی در 
آن ها به نسبت وجود دارد، تا 
چه میزان اخالقی هستند؟ درواقع بر 
اساس آنچه شما فرمودید، آیا در 
عمل، این نسبت برقرار است؟ مثال در 
جایی که اخالق اجتماعی رواج دارد آیا 
ل آن است؟

ّ
وجود جرم و فقر در اق

بحث های تجربی، بیرون از حوزه فلسفه سیاسی 
اسـت. فلسـفه سیاسـی، دانشـی هنجـاری اسـت و 
مـن در ایـن گفت وگـو سـعی کـردم پـاره ای مباحـث 
هنجاری ناظر بر عدالت را بیان کنم؛ اما در پاسـخ 
بـه ایـن پرسـش بایـد عـرض کنم کـه به طـور کلی، 
در جوامعـی کـه دولـت در حوزه آموزش و بهداشـت 
سـرمایه گذاری می کند، امکان برابری اقتصادی و 
اجتماعی در آن ها افزایش پیدا می کند؛ درنتیجه، 
کاهـش می یابـد.  از جرائـم در آن جوامـع  کثیـری 
بـر  مبنـی  دارنـد  وجـود  فراوانـی  تجربـی  شـواهد 
ناعادالنـه  بـر  عـاوه  اقتصـادی،  نابرابـری  این کـه 
کیفیـت  بـودن آن، آثـار بسـیار جـدی بـر سـامت و 
زندگـی  نابرابـری موجـب  افـراد می گـذارد.  زندگـی 
ناسـالم، ناشـاد و کوتاهی عمر می شـود؛ خشـونت، 
باعـث  را  و...  چاقـی  مـرض  اعتیـاد،  ناامیـدی، 
کـه در یـک جامعـه  را  می شـود؛ روابـط آدم هایـی 
بـه  متفاوتـی  اجتماعی اقتصـادی  طبقـات  در  امـا 
دنیـا آمده انـد، تخریـب می کنـد و اعتمـاد اجتماعی 
نشـان  پژوهش هـا  پـاره ای  می بـرد.  بیـن  از  را 
در  اقتصـادی  نابرابری هـای  رشـد  کـه  می دهنـد 
سـه دهـه اخیـر، مهم تریـن منبـع و منشـأ بسـیاری 
جهـان  در  اجتماعـی  بحران هـای  و  مشـکات  از 
کیـت پیکـت  کنونـی اسـت. ریچـارد ویلکنسـون و 
کتـاب  در  هسـتند،  بهداشـت  متخصـص  دو  کـه 
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فارسـی هم ترجمه شـده اسـت، با بررسـی شاخص 
که ارتباط  کیفیت زندگی، نشان می دهند  ارزیابی 
نیرومنـدی بیـن سـطح نابرابری هـای اقتصـادی 
ایـن  دارد.  وجـود  آن هـا  اجتماعـی  پیامدهـای  بـا 
پژوهـش نشـان می دهـد کـه در ژاپـن و کشـورهای 
کـه  نـروژ(  و  سـوئد  )دانمـارک،  اسـکاندیناوی 
مدل های متفاوتی از سوسیال دموکراسی در آن ها 
وجود دارد، شـیب این نسـبت به طور چشـمگیری 
کـه از دوران  کـم اسـت؛ امـا در انگلسـتان و آمریـکا 
نئولیبرالـی  اقتصـادی  نظـام  یـک  ریـگان  و  تاچـر 
حاکـم شـده اسـت، ایـن شـیب بسـیار زیـاد اسـت. 
وضعیـت  در  قـاره ای  اروپـای  و  اسـترالیا  کانـادا، 

متوسـطی قـرار دارنـد.
 تحقیــق مذکــور نشــان می دهــد کــه نه تنهــا فقــرا، 
کل افــراد جامعــه از نابرابــری اقتصــادی  بلکــه 
از  نابرابــری  بیــن  نســبت  می پذیرنــد.  تأثیــر 
و  روحــی  و  جســمی  ســامت  فقــر  و  یک ســو 
ســوی  از  اخاقــی  و  اجتماعــی  بحران هــای 
کــه نمی تــوان آن  دیگــر به حــدی عمیــق اســت 
کــرد. افــراد بســیاری  را امــری تصادفــی توصیــف 

نابرابری هــای  کــه  انگلســتان  و  آمریــکا  در 
اقتصــادی عمیــق و گســترده وجــود دارد، گرفتــار 
مشــکات ذهنــی و روحــی هســتند و به شــدت از 
ســامت روان رنــج می برنــد. نویســندگان ایــن 
کــه از نابرابــری اقتصــادی  کتــاب، جوامعــی را 

می کننــد. توصیــف  کارآمــد  نا می برنــد،  رنــج 
نشــان  آمــاری  لحــاظ  بــه  دیگــری  مطالعــات   
کــه هرچــه ســطح عدالــت اجتماعــی  داده انــد 
برابــری  کــه  میزانــی  بــه  یــا  می یابــد  بهبــود 
اقتصــادی افزایــش می یابــد، بــه همــان میــزان، 

کــه بــا فقــر و نابرابــری  جرایمــی 
پیــدا  کاهــش  خورده انــد،  پیونــد 

می کننــد. در جوامــع ســرمایه داری نئولیبرال 
حــوزه  در  را  دخالــت  کمتریــن  دولــت،  کــه 
کارآمــدی آن هــا  اجتماعــی و اقتصــادی دارد، نا
مشــهود اســت. آن هــا قــادر نیســتند بحران هــای 
کننــد.  زندگــی جمعــی را به درســتی حل وفصــل 
در  بگیریــد.  نظــر  در  را  کرونــا  اپیدمــی جهانــی 
میــان دولت هــای مختلــف، ســه دولــت در ایــن 

رابطــه، عملکــرد بســیار بــدی داشــته اند. هرســه 
هســتند  مبتنــی  نئولیبرالــی  اقتصــاد  بــر  آن هــا 
اعتنــا  اجتماعــی  عدالــت  مقولــه  بــه  طبعــا  و 
ح اوبامــا  کــه طــر ندارنــد: آمریــکای دوره ترامــپ 
کــرد، مالیــات  ــرای بهداشــت عمومــی را فســخ  ب
کاهــش داد و دخالــت دولــت در  ثروتمنــدان را 
کــه  امــور رفاهــی را بــه حداقــل رســاند. دیدیــم 
ایــن اپیدمــی در دوره ترامــپ چــه فجایعــی بــه 
کارآمــدی در ایــن  بــار آورد. نمونه هــای دیگــر نا
کــه بــر پایــه  زمینــه، برزیــل و هنــد هســتند 
مبانــی نئولیبرالی شــان، 

ــت  ــت دول ــه دخال اعتقــادی ب
ندارنــد.  اقتصادی اجتماعــی  حــوزه  در 

دولت هایــی ماننــد دانمــارک، نیوزیلنــد و آلمــان 
گرایش هــای سوســیال دموکراتیک دارنــد، از  کــه 
عملکــرد به مراتــب بهتــری برخوردارنــد. بحــران 
محیط زیســت را هــم می تــوان بــه ایــن نکتــه 
محیط زیســت  بحــران  دربــاره  کــرد.  اضافــه 
کــه سیاســت های دولــت  هــم شــاهد هســتیم 

ســرمایه داری نئولیبرالــی می توانــد بــه فجایعــی 
فراتــر از بحران هــای اخاقــی منجر شــود. بحران 
اجتماعــی  عدالــت  مقولــه  بــا  محیط زیســت، 
نســبت عمیقــی دارد؛ امــا بحــران محیط زیســت، 
کــه هســتی انســان ها را تهدیــد  مســئله ای اســت 
گــر بــرای مقابلــه بــا  کــه ا گفتــه می شــود  می کنــد. 
ــورت نگیــرد،  ــی ص ــات اساس ــران اقدام ــن بح ای
آینــده، دمــای زمیــن چنــد درجــه  تــا 10 ســال 
گرمایــش  درنتیجــه،  می کنــد؛  پیــدا  افزایــش 
باعــث  اقیانوس هــا  آب  باالآمــدن  و  زمیــن 
و  می شــود  انســان  میلیون هــا  مــرگ 
بی خانمانــی، فقــر و نابرابــری 
می یابــد.  افزایــش 

مطالعــات میدانــی بســیاری نشــان 
آن هــا  در  کــه  جوامعــی  می دهنــد 

برابــری اقتصــادی بیشــتری وجــود دارد، همواره 
ــه  ــد و شــهروندان از روحی کارآمــدی بهتــری دارن
همــکاری،  انصــاف،  آن  مظهــر  کــه  اخاقــی 
دوســتی و عــدم خشــونت اســت، بهــره بیشــتری 

دارنــد.

در جوامعی 
که دولت در 

حوزه آموزش 
و بهداشت 

سرمایه گذاری 
می کند، امکان 

برابری اقتصادی 
و اجتماعی در 
آن ها افزایش 
پیدا می کند؛ 

درنتیجه، کثیری 
از جرائم در آن 
جوامع کاهش 

می یابد
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تنفرهـای نـژادی دامـن مـی زد و هـم در انتخابـات 
دموکراتیکـی کـه برگـزار شـده بـود، تشـکیک ایجاد 
می کـرد. تقریبـا عمـوم افـراد از بسته شـدن حسـاب 
کاربـری او و ایجـاد ایـن محدودیـت، دفاع می کنند 
امـر، دموکراتیـک و عادالنـه  ایـن  کـه  و می گوینـد 
اسـت. دربـاره حـق مالکیـت خصوصـی هم همین 
ثـروت  از  میـزان  چـه  بـه  مـا  اسـت.  جـاری  اصـل 
نیـاز داریـم تـا دو قـوه عقانـی و اخاقـی در مـا رشـد 
کنیـم کسـی یـک خانـه در زمینـی بـه  کنـد؟ فـرض 
وسـعت 300 هکتـار و 30 مـدل ماشـین متفـاوت 
داشـته باشـد. آیـا ایـن میـزان از ثـروت الزمـه رشـد 
تردیـدی  اسـت؟  شـخص  آن  عقانـی  و  اخاقـی 
از زندگـی  از سـطح معقولـی  افـراد  گـر  ا کـه  نیسـت 
آبرومنـد برخـوردار نباشـند، این امر به رشـد اخاقی 
و عقانـی آن هـا خلـل جـدی وارد می کنـد. امـا آیا ما 
بـه حـق مالکیـت خصوصـی نیـاز داریـم بـه خاطـر 
خـود مالکیـت خصوصـی یـا اینکـه مـا بـه ثـروت و 
مالکیـت خصوصـی نیـاز داریـم تا بـه هدفی مهم تر 
کـه همـان رشـد عقانـی و اخاقـی خودمـان اسـت، 
برسیم؟ این دقیقا چیزی است که جان استوارت 
میـل هـم از آن دفـاع می کنـد. او می گویـد که هدف 
بلکـه  باشـد؛  مـال  اندوختـن  هنـِر  نبایـد  جامعـه، 
جامعـه باید به مـردم، هنر زندگی کـردن را بیاموزد. 
حـق مالکیـت مطلـق خصوصـی افسـانه ای بیـش 
خصوصـی  مالکیـت  محدودکـردن  گـر  ا نیسـت. 
بـه اخاقـی و عقانی شـدِن سـایر اعضـای  منجـر 
عادالنـه  جامعـه  یـک  تحقـق  بـه  و  شـود  جامعـه 
کنـد، دولـت مجـاز اسـت و  کمـک  و دموکراتیـک 
وظیفه دارد که در آن دخالت کند. دخالت مشروع 
دولـت بـرای اهـداف شـخصی دولتمردان نیسـت؛ 
بلکـه بـرای عدالـت و منافـع عمومـی اسـت؛ یعنـی 
بـرای اینکـه سـایر شـهروندان هـم از یـک زندگـی 
آبرومندانـه برخـوردار باشـند. دولـت موظـف اسـت 
بـا اخـذ مالیـات تصاعـدی، یـک نظـام آموزشـی و 
بهداشـتی موجـه و دیگـر نیازهـای اساسـی را بـرای 
از  شـهروندان  تمـام  تـا  کنـد  فراهـم  عمومـی  رفـاه 
زمینه هـای رشـد قابلیت هـای عقانـی و اخاقـی 
برخـوردار شـوند. در ایـن صـورت مـا بـه تحقق یک 
جامعـه اخاقـی نزدیـک می شـویم. دلیـل اساسـی 
دیگـر بـرای محدودکـردن حـق مالکیت خصوصی 
دارایـی  در  عظیـم  نابرابری هـای  کـه  اسـت  ایـن 
و ثـروت بـه تمرکـز قـدرت اقتصـادی و سیاسـی در 
دسـتان تعـداد اندکـی از افراد می انجامـد؛ از این رو، 
از اصـل برابـری منصفانـه فرصـت، جـز نامـی باقـی 
نخواهـد مانـد. دلیل مشـروعیت دخالـت دولت در 
اخـذ مالیـات ایـن اسـت کـه انباشـت بی حدوحصـر 
افـراد  نـاروای اقتصـادی  ثـروت، صرفـا بـه قـدرت 
انتخابـات  و  سیاسـی  قـدرت  بلکـه  نمی انجامـد، 
می سـازد.  آلـوده  فسـاد  بـه  هـم  را  دموکراتیـک 
بنابرایـن، نظام هـا و جوامع سـرمایه داری امروز که 
ثروتـی هنگفـت و نامحـدود را بـه طـرز نامتناسـبی 
انباشـته  اندک شـمار  اقلیـت  یـک  دسـت های  در 
کرده اند، نمی توانند عادالنه و دموکراتیک باشند.

سـنت  از  کـه  لیبرال هایـی  و  کـرده  جانـب داری 
ایـن  بـه  پاسـخ  بـرای  می کننـد.  پیـروی  رالـزی 
و  رالـز  عدالـت  اصـول  بـه  دهیـد  اجـازه  پرسـش، 
دالیلـی کـه او بـرای دفـاع از نظریـه عدالـت خویـش 
کـه  گفتیـم  بیندازیـم.  نگاهـی  دوبـاره  مـی آورد، 
و  آزادی  بیـن  می خواهـد  رالـز،  عدالـت  نظریـه 
برابـری آشـتی برقـرار کنـد. او بـرای این مقصـود دو 
اصـل را مفـروض می گیـرد: اصـل اول، موسـوم بـه 
اصـل آزادی هـای اساسـی برابـر اسـت؛ یعنـی همـه 
شـهروندان بایـد از یـک سلسـله آزادی ها و حقـوق 
اساسـی برابـر برخـوردار باشـند؛ ماننـد آزادی دینـی 
یـا آزادی وجـدان، آزادی مشـارکت سیاسـی و حـق 
کـه همـه  مالکیـت خصوصـی؛ اصـل دوم می گویـد 
افـراد جامعـه بایـد از فرصت های منصفانـه برابر در 
زندگـی برخـوردار باشـند. اما چـرا ما به این حقوق و 
آزادی ها نیاز داریم؟ اسـتدالل رالز این اسـت که ما 
بـه ایـن آزادی هـا و حقـوق نیـاز داریـم؛ بـرای اینکه 
کنـد. بـه  دو قـوه عقانیـت و معقولیـت در مـا رشـد 
کانـت، طبیعـت آدمیـان دارای ایـن دو قـوه  تعبیـر 
اساسی است که مبنای برابری آن هاست. منظور 
کـه هـر فـردی بایـد بتوانـد  از عقانیـت ایـن اسـت 
یـک نظـام اخاقی عقانی برای خود ترتیب دهد؛ 
انتخـاب و مطابـق  را  برنامـه عقانـی  یعنـی یـک 
آن زندگـی کنـد؛ امـا معقولیـت ناظـر اسـت بـر حـس 
عدالت خواهـی و انصـاف بـه دیگـران یـا همـکاری 
اجتماعـی مبتنـی بر احترام متقابـل. ایـن آزادی ها 
در  قـوه  دو  آن  رشـد  پیش شـرط های  حقـوق،  و 
مـا هسـتند. بـه بیـان دیگـر، ایـن دسـته از حقـوق، 
احتـرام  پایـه  بـر  اجتماعـی  همـکاری  پیش شـرط 
صـورت  ایـن  در  اسـت.  شـهروندان  بیـن  متقابـل 
کـه شـهروند اخاقـی پدیـد می آیـد. یکـی از  اسـت 
حقـوق و آزادی هـا در اصـل اول نظریه عدالت رالز، 
حق مالکیت خصوصی اسـت. پرسـش اینجاست 
و  اسـت  و مقدسـی  امـر مطلـق  ایـن حـق،  آیـا  کـه 
رالـز  کـرد؟  اعمـال  محدودیتـی  آن  در  نمی تـوان 
معتقـد اسـت کـه ایـن حـق و دیگر حقوق ذکر شـده 
در اصل اول، اهمیتشـان این اسـت که به رشـد دو 
کمـک می کننـد.  قـوه عقانیـت و معقولیـت در مـا 
گـر ایـن حقـوق و آزادی هـا در خـاف ایـن رشـد قرار  ا
گیرنـد، می تـوان به طـور معقـول محدودیت هایـی 
گـر آزادی بیان،  در آن هـا ایجـاد کـرد؛ بـرای مثـال، ا
بـه تنفرهـای نـژادی، قومـی یـا دینـی منجـر شـود، 
بـا مـا هسـتند،  کـه متفـاوت  افـرادی را  بـه اینکـه 
کار بایـد  مـورد تحقیـر و تمسـخر قـرار دهیـم، چـه 
کـرد؟ در اینجـا بـرای حفـظ حقـوق و آزادی هـای 
ایـن  قطعـا  عدالـت،  تضمیـن  بـرای  یـا  دیگـران 
آزادی بایـد محـدود شـود. آزادی فقـط بـرای حفظ 
آزادی محـدود می شـود نه بـرای هیچ امر دیگری. 
شـاید یکـی از مشـهورترین مصادیـق اخیـر در ایـن 
زمینـه، بسته شـدن حسـاب کاربـری دونالد ترامپ 
فیس بـوک  در  آمریـکا(  پیشـین  )رئیس جمهـور 
و توییتـر اسـت. ترامـپ بـا انتشـار اخبـار دروغیـن 
بـه  هـم  اجتماعـی  شـبکه های  ایـن  در  جعلـی  و 

جوامعی که عدالت اجتماعی در 
آن ها به نسبت وجود دارد، تا 
چه میزان اخالقی هستند؟ درواقع بر 
اساس آنچه شما فرمودید، آیا در 
عمل، این نسبت برقرار است؟ مثال در 
جایی که اخالق اجتماعی رواج دارد آیا 
ل آن است؟

ّ
وجود جرم و فقر در اق

بحث های تجربی، بیرون از حوزه فلسفه سیاسی 
اسـت. فلسـفه سیاسـی، دانشـی هنجـاری اسـت و 
مـن در ایـن گفت وگـو سـعی کـردم پـاره ای مباحـث 
هنجاری ناظر بر عدالت را بیان کنم؛ اما در پاسـخ 
بـه ایـن پرسـش بایـد عـرض کنم کـه به طـور کلی، 
در جوامعـی کـه دولـت در حوزه آموزش و بهداشـت 
سـرمایه گذاری می کند، امکان برابری اقتصادی و 
اجتماعی در آن ها افزایش پیدا می کند؛ درنتیجه، 
کاهـش می یابـد.  از جرائـم در آن جوامـع  کثیـری 
بـر  مبنـی  دارنـد  وجـود  فراوانـی  تجربـی  شـواهد 
ناعادالنـه  بـر  عـاوه  اقتصـادی،  نابرابـری  این کـه 
کیفیـت  بـودن آن، آثـار بسـیار جـدی بـر سـامت و 
زندگـی  نابرابـری موجـب  افـراد می گـذارد.  زندگـی 
ناسـالم، ناشـاد و کوتاهی عمر می شـود؛ خشـونت، 
باعـث  را  و...  چاقـی  مـرض  اعتیـاد،  ناامیـدی، 
کـه در یـک جامعـه  را  می شـود؛ روابـط آدم هایـی 
بـه  متفاوتـی  اجتماعی اقتصـادی  طبقـات  در  امـا 
دنیـا آمده انـد، تخریـب می کنـد و اعتمـاد اجتماعی 
نشـان  پژوهش هـا  پـاره ای  می بـرد.  بیـن  از  را 
در  اقتصـادی  نابرابری هـای  رشـد  کـه  می دهنـد 
سـه دهـه اخیـر، مهم تریـن منبـع و منشـأ بسـیاری 
جهـان  در  اجتماعـی  بحران هـای  و  مشـکات  از 
کیـت پیکـت  کنونـی اسـت. ریچـارد ویلکنسـون و 
کتـاب  در  هسـتند،  بهداشـت  متخصـص  دو  کـه 
 The Spirit Level: Why More Equal معـروف 
بـه  کـه   Societies Almost Always Do Better
فارسـی هم ترجمه شـده اسـت، با بررسـی شاخص 
که ارتباط  کیفیت زندگی، نشان می دهند  ارزیابی 
نیرومنـدی بیـن سـطح نابرابری هـای اقتصـادی 
ایـن  دارد.  وجـود  آن هـا  اجتماعـی  پیامدهـای  بـا 
پژوهـش نشـان می دهـد کـه در ژاپـن و کشـورهای 
کـه  نـروژ(  و  سـوئد  )دانمـارک،  اسـکاندیناوی 
مدل های متفاوتی از سوسیال دموکراسی در آن ها 
وجود دارد، شـیب این نسـبت به طور چشـمگیری 
کـه از دوران  کـم اسـت؛ امـا در انگلسـتان و آمریـکا 
نئولیبرالـی  اقتصـادی  نظـام  یـک  ریـگان  و  تاچـر 
حاکـم شـده اسـت، ایـن شـیب بسـیار زیـاد اسـت. 
وضعیـت  در  قـاره ای  اروپـای  و  اسـترالیا  کانـادا، 

متوسـطی قـرار دارنـد.
 تحقیــق مذکــور نشــان می دهــد کــه نه تنهــا فقــرا، 
کل افــراد جامعــه از نابرابــری اقتصــادی  بلکــه 
از  نابرابــری  بیــن  نســبت  می پذیرنــد.  تأثیــر 
و  روحــی  و  جســمی  ســامت  فقــر  و  یک ســو 
ســوی  از  اخاقــی  و  اجتماعــی  بحران هــای 
کــه نمی تــوان آن  دیگــر به حــدی عمیــق اســت 
کــرد. افــراد بســیاری  را امــری تصادفــی توصیــف 

نابرابری هــای  کــه  انگلســتان  و  آمریــکا  در 
اقتصــادی عمیــق و گســترده وجــود دارد، گرفتــار 
مشــکات ذهنــی و روحــی هســتند و به شــدت از 
ســامت روان رنــج می برنــد. نویســندگان ایــن 
کــه از نابرابــری اقتصــادی  کتــاب، جوامعــی را 

می کننــد. توصیــف  کارآمــد  نا می برنــد،  رنــج 
نشــان  آمــاری  لحــاظ  بــه  دیگــری  مطالعــات   
کــه هرچــه ســطح عدالــت اجتماعــی  داده انــد 
برابــری  کــه  میزانــی  بــه  یــا  می یابــد  بهبــود 
اقتصــادی افزایــش می یابــد، بــه همــان میــزان، 

کــه بــا فقــر و نابرابــری  جرایمــی 
پیــدا  کاهــش  خورده انــد،  پیونــد 

می کننــد. در جوامــع ســرمایه داری نئولیبرال 
حــوزه  در  را  دخالــت  کمتریــن  دولــت،  کــه 
کارآمــدی آن هــا  اجتماعــی و اقتصــادی دارد، نا
مشــهود اســت. آن هــا قــادر نیســتند بحران هــای 
کننــد.  زندگــی جمعــی را به درســتی حل وفصــل 
در  بگیریــد.  نظــر  در  را  کرونــا  اپیدمــی جهانــی 
میــان دولت هــای مختلــف، ســه دولــت در ایــن 

رابطــه، عملکــرد بســیار بــدی داشــته اند. هرســه 
هســتند  مبتنــی  نئولیبرالــی  اقتصــاد  بــر  آن هــا 
اعتنــا  اجتماعــی  عدالــت  مقولــه  بــه  طبعــا  و 
ح اوبامــا  کــه طــر ندارنــد: آمریــکای دوره ترامــپ 
کــرد، مالیــات  ــرای بهداشــت عمومــی را فســخ  ب
کاهــش داد و دخالــت دولــت در  ثروتمنــدان را 
کــه  امــور رفاهــی را بــه حداقــل رســاند. دیدیــم 
ایــن اپیدمــی در دوره ترامــپ چــه فجایعــی بــه 
کارآمــدی در ایــن  بــار آورد. نمونه هــای دیگــر نا
کــه بــر پایــه  زمینــه، برزیــل و هنــد هســتند 
مبانــی نئولیبرالی شــان، 

ــت  ــت دول ــه دخال اعتقــادی ب
ندارنــد.  اقتصادی اجتماعــی  حــوزه  در 

دولت هایــی ماننــد دانمــارک، نیوزیلنــد و آلمــان 
گرایش هــای سوســیال دموکراتیک دارنــد، از  کــه 
عملکــرد به مراتــب بهتــری برخوردارنــد. بحــران 
محیط زیســت را هــم می تــوان بــه ایــن نکتــه 
محیط زیســت  بحــران  دربــاره  کــرد.  اضافــه 
کــه سیاســت های دولــت  هــم شــاهد هســتیم 

ســرمایه داری نئولیبرالــی می توانــد بــه فجایعــی 
فراتــر از بحران هــای اخاقــی منجر شــود. بحران 
اجتماعــی  عدالــت  مقولــه  بــا  محیط زیســت، 
نســبت عمیقــی دارد؛ امــا بحــران محیط زیســت، 
کــه هســتی انســان ها را تهدیــد  مســئله ای اســت 
گــر بــرای مقابلــه بــا  کــه ا گفتــه می شــود  می کنــد. 
ــرد،  ــورت نگی ــی ص ــات اساس ــران اقدام ایــن بح
آینــده، دمــای زمیــن چنــد درجــه  تــا 10 ســال 
گرمایــش  درنتیجــه،  می کنــد؛  پیــدا  افزایــش 
باعــث  اقیانوس هــا  آب  باالآمــدن  و  زمیــن 
و  می شــود  انســان  میلیون هــا  مــرگ 
بی خانمانــی، فقــر و نابرابــری 
می یابــد.  افزایــش 

مطالعــات میدانــی بســیاری نشــان 
آن هــا  در  کــه  جوامعــی  می دهنــد 

برابــری اقتصــادی بیشــتری وجــود دارد، همواره 
ــه  ــد و شــهروندان از روحی کارآمــدی بهتــری دارن
همــکاری،  انصــاف،  آن  مظهــر  کــه  اخاقــی 
دوســتی و عــدم خشــونت اســت، بهــره بیشــتری 

دارنــد.

در جوامعی 
که دولت در 

حوزه آموزش 
و بهداشت 

سرمایه گذاری 
می کند، امکان 

برابری اقتصادی 
و اجتماعی در 
آن ها افزایش 
پیدا می کند؛ 

درنتیجه، کثیری 
از جرائم در آن 
جوامع کاهش 

می یابد
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نسبت میان 
آرمان ها و اخالق

ݡگفت و ݡگو با عماد افروغ دݡکترای جامعه شناســـݡی و استاد پژوهشݡگاه علوم انسانـــݡی

سؤالی که از شما دارم این است 
که آیا جامعه آرمانی ما همان 
جامعه اخالقی است؟

کـه شـما مطـرح می کنیـد بحـث سـاده ای  بحثـی 
اخـاق  مختلـف  تئوری هـای  گـر  ا یعنـی  نیسـت؛ 
ببینیـد،  را  اخـاق  جدیـد  تئوری هـای  به ویـژه 
کـه پرسـش سـاده ای طـرح  متوجـه خواهیـد شـد 
نکرده ایـد و پاسـخ سـاده ای هـم دریافـت نخواهید 
کـرد. در تئوری هـای جدید اخاقی صرفا یک نگاه 
انتزاعـی، غیـر اجتماعـی و غیـر تاریخـی نسـبت بـه 
اخـاق وجـود نـدارد. ضمـن اینکـه ایـن تئوری هـا 
متافیزیـکال  یـا  وجـودی  پایه هـای  و  بن مایه هـا 
بـا  هـم  نسـبتی  امـا  هسـتند،  قائـل  اخـاق  بـرای 
شـرایط اجتماعـی و تاریخـی برقـرار می کننـد. ایـن 
مسـئله تـا حـدی بحـث را پیچیـده می کنـد. دوم 
اینکـه بسـیاری از نظریه پـردازان معاصـر اخـاق بـر 
ایـن باورنـد کـه آن قـدر ما بـه وجوه وجـودی اخاق 
بی اعتنـا بوده ایـم و آن قـدر اخـاق را از زندگـی خـود 
گـر بعضـا بحـث اخـاق مطـرح  کـه ا کرده ایـم  دور 
شـود، بافاصلـه ذهـن مـا به سـوی یـک امـر آرمانی 
امـری  هـم  را  آرمانـی  امـر  و  می شـود  داده  سـوق 
انتزاعی تفسیر و تعبیر می کنیم، در حالی که کاما 
وجـودی هسـتند. منتها ما از یک نگـرش وجودی 
مختلفـی  پاره پاره هـای  اسـیر  و  شـده ایم  غافـل 
کـه  شـده ایم  پسـت مدرنیته  و  مدرنیتـه  جملـه  از 

وقتـی بحثـی از یک حقیقـت وجودی یـا اخاق به 
میـان می آیـد، برچسـبی آرمانـی به آن هـا می زنیم. 
کـه اخـاق همین جاسـت و وجـود دارد.  در حالـی 
اخـاق امـری نیسـت کـه بـرای آن قـرارداد ببندیـم 
کـرد.  کشـف  بایـد  را  کنیـم. اخـاق  را وضـع  و آن 
دارد.  وجـودی  بن مایه هـای  و  ریشـه ها  اخـاق 
کـه هیـوم مطـرح می کـرد،  ایـن بحـث بـا بحثـی 
در تقابـل اسـت. چنانچـه هیـوم معتقـد بـود ارزش 
یـا اخـاق کـه مبتنـی بـر بایـد و نبایـد اسـت، جـدا از 
واقعیـت اسـت. هیـوم ارزش هـا را از واقعیـات جـدا 
نمی تـوان  کـه  بـود  اعتقـاد  ایـن  بـر  و  می دانسـت 
کشـید و اسـتنباط  از واقعیـات بیـرون  را  ارزش هـا 
کـرد. برخـاف هیـوم، نظریه پـرداران جدیـد بـر این 
باورنـد کـه عـاوه بـر اینکه می تـوان چنیـن اقدامی 
تأثیـر  یکدیگـر  بـر  دو  ایـن  اینکـه  بـر  عـاوه  و  کـرد 
متقابـل دارنـد، اصـوال نیـازی بـه بحـث ارتبـاط یـا 
عـدم ارتبـاط ایـن دو نیسـت؛ چـون ارزش هـا خـود 
و  واقعیـت  بیـن  متصـور  رابطـه  لـذا  وجودی انـد. 
ارزش سـالبه بـه انتفـاء موضـوع می شـود. بنابراین 
چـون ارزش هـا خـود وجـودی و بـه اصطـاح جـزو 
حقایـق وجودی انـد، اصـل بحـث جدایـی ارزش و 
واقعیـت مـورد نظـر هیـوم و وبـر رخـت بـر می بنـدد. 
چنیـن نظریاتـی، برخاسـته از یـک دوگانه نگـری 
گسـترده  اسـت کـه در قلمـرو مـورد بحـث مـا باعـث 
وجـودی  پایه هـای  و  ریشـه ها  انگاشـتن  نادیـده 

کــه نمی تــوان آن را نادیــده انگاشــت. در ایــن  پیوســتگی میــان مفاهیــم آرمــان و اخــالق، از جملــه نکاتــی اســت 
گفت وگــو تــالش شــده اســت تــا عــالوه بــر پرداختــن بــه ارتبــاط میــان آرمــان و اخــالق، نــگاه ویــژه ای بــه مفهــوم اخــالق 
گرفتــه اســت و بعضــا بــا اخــالق  کمتــر مــورد دقــت و تحلیــل قــرار  کــه  جمعــی بشــود. اخــالق جمعــی مفهومــی اســت 
فــردی یکســان دیــده می شــود. ایــن گفت وگــوی مفصــل بــا دکتــر عمــاد افــروغ، بر محــور ایــن دو مفهوم حــاوی نکات 

بســیار مهمــی اســت.

اخـاق می شـوند. لذا بایـد آرمان ها وجـودی فرض 
آسـمان  در  یعنـی  خیالـی.  و  انتراعـی  نـه  و  شـوند 
روی  بلکـه  نباشـیم،  آرمان هـا  جسـت وجوی  بـه 
زمیـن آن هـا را بیابیـم، منتهـا کـدام زمیـن؟ زمینـی 
جهـان  بـه  تقلیـل  قابـل  و  بالفعـل  سـطحی،  کـه 
کـه الیه منـد و سرشـار  مشـاهدتی اسـت؟ یـا زمینـی 
از غیـب و غیـاب اسـت؟ هسـتی آن چیـزی نیسـت 
و  دارد  تو در تویـی  الیه هـای  بلکـه  می بینیـد،  کـه 
گـر ما ریشـه ها  معطـوف بـه تغییـر اسـت. بنابرایـن ا
و پایه هـای وجـودی بـرای اخـاق قائـل باشـیم، 
جامعـه آرمانـی همـان جامعـه اخاقـی اسـت؛ البته 
گـر بـر  بـا ایـن تفسـیر کـه آرمان هـا خیالـی نیسـتند. ا
اسـاس ایـن تفسـیر، جامعـه آرمانـی همـان جامعـه 
اخاقـی بـود آیـا جامعـه بالفعل هـم اخاقی اسـت؟ 
الزامـا خیـر. چـون ممکـن اسـت جوامـع بالفعـل از 
اخـاق وجـودی فاصله گرفته باشـند. این شـرایط 
تحت تأثیر دو چیز رخ می دهد: یکی فلسـفه های 
غلـط و تک بعـدی و دیگـری بی توجهـی بـه روابط 
کلیـت توجـه نشـود  تاریخـی و سیاسـی. یعنـی بـه 
)چنانچـه کلیـت عنصـر کلیـدی تفکـر دیالکتیکی 
اسـت( و فقـط تمرکـز بـر اجـزا باشـد؛ در ایـن صـورت 
یـا بـه یـک جـزء ذهنـی گرایش پیـدا می کنیـم یا به 
یـک سـویه جغرافیایی تاریخی سیاسـی. در حالـی 
کـه بایـد ایـن دو را بـا هـم دیـد، زیـرا ارتبـاط متقابـل 
کـه مـا ایـن تفکـر یک سـویه نگر  دارنـد. از آنجایـی 
داریـم کـه بعضـا یـا به اسـتقال اجـزا می نگـرد یا به 
وابسـتگی بـه غیـر اجـزا با سـلب ماهیـت از آن هـا، از 
ربـط در عیـن تفـاوت و اسـتقال اجـزا غافـل و دچار 
گـر ایـن زاویـه  تحلیل هـای اشـتباهی می شـویم. ا
کـه  می پذیـرم(  را  آن  هـم  بنـده  )کـه  بپذیریـم  را 
اخـاق وجـودی و حقیقـی هسـتند، علی القاعـده 
جامعـه آرمانـی همـان جامعـه اخاقـی اسـت. امـا 
بـا ایـن توضیـح کـه الزامـا ایـن ادعـا بـه معنـای این 
کـه جوامـع بالفعـل هـم اخاقـی هسـتند.  نیسـت 
کـه بـه آرمان هـا و حقایـق  ایـن جوامـع بـه میزانـی 
وجـودی نزدیـک شـده باشـند )در نظـر و در عمـل( 
مـا می توانیـم بگوییـم آرمانـی و اخاقی انـد و بـه 
میزانی که از حقایق وجودی فاصله گرفته باشند، 
می توانیم بگوییم از آرمان ها و اخاقیات وجودی 

گرفته انـد. فاصلـه 
بـرای اینکـه بحـث روشـن تر شـود، بهتـر اسـت از 
جامعـه آرمانـی توصیفی به دسـت دهیـم. من فکر 
می کنـم عدالـت، آزادی، رعایـت حقـوق جامعـه، 
دوری از فسـاد، احتـرام بـه محیط زیسـت، کاهش 
برابـر در جهـت رشـد و  فقـر و ایجـاد فرصت هـای 
تعالی انسان و... از جمله ویژگی های یک جامعه 
شـکوفا  آن  در  علـم  و  عقـل  کـه  هسـتند  آرمانـی 
می شـوند. آیـا شـما هم با چنیـن ویژگی هایی برای 

جامعـه آرمانـی موافـق هسـتید؟
بلـه. وقتـی مـا می گوییـم جامعـه آرمانـی یـا جامعـه 
اخاقـی، منظـور مـا آرمان هـای وجـودی هسـتند. 
اغلـب ارزش هایـی کـه شـما ذکـر کردیـد، قـراردادی 
و اعتباری نیستند، بلکه ارزش هایی وجودی اند؛ 
یعنـی منطبـق بـا نیازهـای واقعـی بشـر هسـتند. 
شـما نمی توانیـد نامـی از بشـر ببریـد بـدون اینکـه 
بـرای او حیـث وجـودی و نیازهـای واقعـی قائـل 

نشـوید. آزادی، عدالـت و اخـاق و معنویـت جـزو 
آن  بـه  کـه  آنچـه  بشـر هسـتند.  واقعـی  نیازهـای 
اسـت.  بشـر  وجـود  بـا  مرتبـط  می گوییـم،  آرمـان 
منظـور  و  اسـت  بشـر  ذات  بشـر،  وجـود  از  منظـور 
کـه  اسـت  منبسـط  ذات  یـک  هـم  بشـر  ذات  از 
شـامل وجـه فـردی، طبیعـی، گروهـی و اجتماعـی 
می شـود. برخـی از فیلسـوفان انسـان را موجـودی 
چهـار سـطحی می داننـد. سـطح رابطـه انسـان بـا 
طبیعـت، سـطح رابطـه انسـان بـا خـود و خـدای 
سـطح  و  دیگـری  بـا  انسـان  رابطـه  سـطح  خـود، 
رابطـه انسـان بـا روابـط و سـاختارهای اجتماعـی. 
داشـته  وجـودی  وجهـی  می تواننـد  اینهـا  همـه 
باشـند، این هـا نیـاز بشـر هسـتند؛ زیرا بشـر فقـط در 
ارتبـاط بـا خـودش یا فقط با طبیعت و ... نیسـت. 
بـه همیـن دلیل مـا هم در برابر کسـانی کـه اصالت 
هـم  و  می ایسـتیم  می دهنـد،  صـرف  فـرِد  بـه  را 
کـه اصالـت را بـه جامعـه صـرف  کسـانی  در برابـر 
می دهنـد. مـا خطـاب بـه گـروه دوم می گوییـم کـه 
شـما بـه وجـه فـردی افـراد توجـه نداریـد و بـه گـروه 
اول می گوییـم شـما بـه وجـه اجتماعـی فـرد توجـه 
نداریـد و بـه هـر دو می گوییـم شـما بـه طبیعـت و 
کـه یـا بـر  فرهنـگ توجـه نداریـد. این گونـه اسـت 
کید می شود یا بر حقوق  آزادی به نام لیبرالیسم تأ
اجتماعـی.  حقـوق  نـام  بـه  اقتصادی اجتماعـی 
در ایـن میـان جـای حقـوق اخاقـی و فرهنگـی و 
مباحث اسـتعایی و رابطه انسـان با خود و به تبع 
کجاسـت؟ بنابرایـن مـواردی  بـا خـدای خـود  آن 
کـه بـه صـورت  کـه شـما بـر شـمردید، بـه شـرطی 
جامـع دیـده شـود، ریشـه وجـودی دارنـد. در واقـع 
شـما بـا ایـن آرمان هـا، انسـان را تعریـف می کنیـد؛ 
مـا  اینجـا  در  اجتماعـی.  سـطحی  چهـار  انسـان 
از  نادرسـت  تحلیـل  و  تفسـیر  آن قـدر  می گوییـم 
انسـان و هسـتی بـه دسـت داده ایـم کـه ایـن مـوارد 
از  برخـی  می کنیـم.  تفسـیر  فرادسـترس  آرمـان  را 
کـه بایـد انسان شناسـی را  اندیشـمندان معتقدنـد 
مبدأ تمایز مکاتب قرار داد. انسان شناسی ریشه در 
هستی شناسـی دارد. از نگاه بنده هستی شناسـی، 
هـم  خداشناسـی،  هـم  انسان شناسـی،  هـم 
کیهان شناسی و هم جامعه شناسی، یعنی جامعه 
بـه ماهـو جامعـه را در بـر می گیـرد. بنابرایـن بنده با 
شـما هم عقیده هسـتم. ما به ارزش هایی که شـما 
برشـمردید آرمانـی می گوییـم؛ امـا با این تفسـیر که 
آرمان را امری خیالی و انتزاعی قلمداد نکنیم بلکه 
آن را وجـودی تفسـیر کنیـم. تئوری هایـی هسـتند 
کـه می گوینـد ایـن آرمان هـا قـراردادی و بیانـی یـا 
اظهاری و ناشـناخت گرا هسـتند. یعنی فقط ارزش 
مـا  ولـی  نیسـتند،  شـناخت  قابـل  و  دارنـد  کامـی 
ایـن نـگاه را رد می کنیـم. معتقدیـم کـه اخاقیات، 
کلـی، شـناختاری، عملـی و عینی انـد. در  مطلـق، 
اینجـا یـک سـؤال پیـش می آیـد: آیا فقط انسـان ها 
واجـد اخـاق هسـتند؟ آیـا اخـاق هدیـه انسـان بـه 
عالم اسـت یا اینکه دیکته عالم به انسـان اسـت؟ 
گـر اخـاق را وجـودی تفسـیر کنیـم، قائـل بـه ایـن  ا

هسـتیم کـه اخـاق دیکتـه عالـم به انسـان اسـت. 
این طـور نیسـت کـه فقط انسـان ها اخاقی باشـند 
و اخـاق امـری غیـر وجـودی باشـد. چـون اخـاق 
وجـودی اسـت انسـان هـم بـه عنـوان یـک وجـود 
کل عالـم وجـود  خـاص از اخـاق بهره منـد اسـت. 
اخاقی اسـت. قرآن می گوید: »خلق اهلل السماوات 
و االرض بالحـق« یـا آن چنـان کـه در حدیث نبوی 
آمـده اسـت: »بالعـدل قامـت السـماوات و االرض«. 
اخاقی انـد.  و  وجـودی  صفـت  دو  عـدل  و  حـق 
انسـان نیـز بـه عنـوان یک موجود خـاص بهره مند 
از این دو صفت وجودی حق و عدل است و چون 
یـک موجـود خـاص اسـت در زندگـی اجتماعـی و 
و  حقیقـی  نیـز  را  دیگـری  اخاقیـات  خـود  فـردی 
اعتباری حقیقـی بنـا می نهـد. منتهـا انسـان بیـش 
دارد.  سـروکار  اخاقیـات  بـا  دیگـر  موجـودات  از 
دارنـد،  اخـاق  از  بهـره ای  هـم  دیگـر  موجـودات 
مراتـب  مبسـوط تر  بخـش  واجـد  انسـان ها  امـا 
اخاقی انـد. فقـط و فقـط باید توجه داشـته باشـیم 
کـه وقتـی از آرمـان صحبـت می کنیـم، منظورمـان 
کـه  جنبـه انتزاعـی و فـرا دسـترس آن نیسـت؛ چـرا 
بسـیار هم وجودی و زمینی اسـت و البته بسـتگی 

بـه تفسـیر مـا از وجـود و زمیـن دارد.

ممکن است تعریف ما از انسان، 
تعریف از اخالق را هم متفاوت 
کند. تعریف از اخالق در رسیدن به 
آرمان ها تا چه میزان اثرگذار است و تا 
چه میزان مسیر رسیدن به آن را 
متفاوت می کند؟

گـر مـا اخـاق را در وضـع منبسـط خـود وجـودی  ا
تعریـف کنیـم، به عنوان نیاز واقعی انسـان تفسـیر 
کـه بـه عنـوان نیـاز  می شـود. مـا در برابـر القائاتـی 
نیازهـا  واقـع  در  امـا  می گیـرد،  صـورت  مـردم  بـه 
کنـش  وا هسـتند،  غیرواقعـی  خواسـته های  و 
نیازهـای  از  بحـث  کـه  زمانـی  می دهیـم.  نشـان 
در  حربـه ای  می آیـد،  میـان  بـه  انسـان  واقعـی 
کـه در برابـر اغوائـات و  اختیـار شـما قـرار می گیـرد 
القائـات هژمونیـک )یـا به یـک معنـا ایدئولوژیک( 
حکمرانـان بایسـتید و بگوییـد این نیـاز واقعی من 

که به آن   آنچه 
آرمان می گوییم، 
مرتبط با وجود 

بشر است. 
منظور از وجود 
بشر، ذات بشر 
است و منظور 

از ذات بشر هم 
یک ذات منبسط 
است که شامل 

وجه فردی، 
طبیعی، گروهی 

و اجتماعی 
می شود

امیر تاݡکــݡی
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نسبت میان 
آرمان ها و اخالق

ݡگفت و ݡگو با عماد افروغ دݡکترای جامعه شناســـݡی و استاد پژوهشݡگاه علوم انسانـــݡی

سؤالی که از شما دارم این است 
که آیا جامعه آرمانی ما همان 
جامعه اخالقی است؟

کـه شـما مطـرح می کنیـد بحـث سـاده ای  بحثـی 
اخـاق  مختلـف  تئوری هـای  گـر  ا یعنـی  نیسـت؛ 
ببینیـد،  را  اخـاق  جدیـد  تئوری هـای  به ویـژه 
کـه پرسـش سـاده ای طـرح  متوجـه خواهیـد شـد 
نکرده ایـد و پاسـخ سـاده ای هـم دریافـت نخواهید 
کـرد. در تئوری هـای جدید اخاقی صرفا یک نگاه 
انتزاعـی، غیـر اجتماعـی و غیـر تاریخـی نسـبت بـه 
اخـاق وجـود نـدارد. ضمـن اینکـه ایـن تئوری هـا 
متافیزیـکال  یـا  وجـودی  پایه هـای  و  بن مایه هـا 
بـا  هـم  نسـبتی  امـا  هسـتند،  قائـل  اخـاق  بـرای 
شـرایط اجتماعـی و تاریخـی برقـرار می کننـد. ایـن 
مسـئله تـا حـدی بحـث را پیچیـده می کنـد. دوم 
اینکـه بسـیاری از نظریه پـردازان معاصـر اخـاق بـر 
ایـن باورنـد کـه آن قـدر ما بـه وجوه وجـودی اخاق 
بی اعتنـا بوده ایـم و آن قـدر اخـاق را از زندگـی خـود 
گـر بعضـا بحـث اخـاق مطـرح  کـه ا کرده ایـم  دور 
شـود، بافاصلـه ذهـن مـا به سـوی یـک امـر آرمانی 
امـری  هـم  را  آرمانـی  امـر  و  می شـود  داده  سـوق 
انتزاعی تفسیر و تعبیر می کنیم، در حالی که کاما 
وجـودی هسـتند. منتها ما از یک نگـرش وجودی 
مختلفـی  پاره پاره هـای  اسـیر  و  شـده ایم  غافـل 
کـه  شـده ایم  پسـت مدرنیته  و  مدرنیتـه  جملـه  از 

وقتـی بحثـی از یک حقیقـت وجودی یـا اخاق به 
میـان می آیـد، برچسـبی آرمانـی به آن هـا می زنیم. 
کـه اخـاق همین جاسـت و وجـود دارد.  در حالـی 
اخـاق امـری نیسـت کـه بـرای آن قـرارداد ببندیـم 
کـرد.  کشـف  بایـد  را  کنیـم. اخـاق  را وضـع  و آن 
دارد.  وجـودی  بن مایه هـای  و  ریشـه ها  اخـاق 
کـه هیـوم مطـرح می کـرد،  ایـن بحـث بـا بحثـی 
در تقابـل اسـت. چنانچـه هیـوم معتقـد بـود ارزش 
یـا اخـاق کـه مبتنـی بـر بایـد و نبایـد اسـت، جـدا از 
واقعیـت اسـت. هیـوم ارزش هـا را از واقعیـات جـدا 
نمی تـوان  کـه  بـود  اعتقـاد  ایـن  بـر  و  می دانسـت 
کشـید و اسـتنباط  از واقعیـات بیـرون  را  ارزش هـا 
کـرد. برخـاف هیـوم، نظریه پـرداران جدیـد بـر این 
باورنـد کـه عـاوه بـر اینکه می تـوان چنیـن اقدامی 
تأثیـر  یکدیگـر  بـر  دو  ایـن  اینکـه  بـر  عـاوه  و  کـرد 
متقابـل دارنـد، اصـوال نیـازی بـه بحـث ارتبـاط یـا 
عـدم ارتبـاط ایـن دو نیسـت؛ چـون ارزش هـا خـود 
و  واقعیـت  بیـن  متصـور  رابطـه  لـذا  وجودی انـد. 
ارزش سـالبه بـه انتفـاء موضـوع می شـود. بنابراین 
چـون ارزش هـا خـود وجـودی و بـه اصطـاح جـزو 
حقایـق وجودی انـد، اصـل بحـث جدایـی ارزش و 
واقعیـت مـورد نظـر هیـوم و وبـر رخـت بـر می بنـدد. 
چنیـن نظریاتـی، برخاسـته از یـک دوگانه نگـری 
گسـترده  اسـت کـه در قلمـرو مـورد بحـث مـا باعـث 
وجـودی  پایه هـای  و  ریشـه ها  انگاشـتن  نادیـده 

کــه نمی تــوان آن را نادیــده انگاشــت. در ایــن  پیوســتگی میــان مفاهیــم آرمــان و اخــالق، از جملــه نکاتــی اســت 
گفت وگــو تــالش شــده اســت تــا عــالوه بــر پرداختــن بــه ارتبــاط میــان آرمــان و اخــالق، نــگاه ویــژه ای بــه مفهــوم اخــالق 
گرفتــه اســت و بعضــا بــا اخــالق  کمتــر مــورد دقــت و تحلیــل قــرار  کــه  جمعــی بشــود. اخــالق جمعــی مفهومــی اســت 
فــردی یکســان دیــده می شــود. ایــن گفت وگــوی مفصــل بــا دکتــر عمــاد افــروغ، بر محــور ایــن دو مفهوم حــاوی نکات 

بســیار مهمــی اســت.

اخـاق می شـوند. لذا بایـد آرمان ها وجـودی فرض 
آسـمان  در  یعنـی  خیالـی.  و  انتراعـی  نـه  و  شـوند 
روی  بلکـه  نباشـیم،  آرمان هـا  جسـت وجوی  بـه 
زمیـن آن هـا را بیابیـم، منتهـا کـدام زمیـن؟ زمینـی 
جهـان  بـه  تقلیـل  قابـل  و  بالفعـل  سـطحی،  کـه 
کـه الیه منـد و سرشـار  مشـاهدتی اسـت؟ یـا زمینـی 
از غیـب و غیـاب اسـت؟ هسـتی آن چیـزی نیسـت 
و  دارد  تو در تویـی  الیه هـای  بلکـه  می بینیـد،  کـه 
گـر ما ریشـه ها  معطـوف بـه تغییـر اسـت. بنابرایـن ا
و پایه هـای وجـودی بـرای اخـاق قائـل باشـیم، 
جامعـه آرمانـی همـان جامعـه اخاقـی اسـت؛ البته 
گـر بـر  بـا ایـن تفسـیر کـه آرمان هـا خیالـی نیسـتند. ا
اسـاس ایـن تفسـیر، جامعـه آرمانـی همـان جامعـه 
اخاقـی بـود آیـا جامعـه بالفعل هـم اخاقی اسـت؟ 
الزامـا خیـر. چـون ممکـن اسـت جوامـع بالفعـل از 
اخـاق وجـودی فاصله گرفته باشـند. این شـرایط 
تحت تأثیر دو چیز رخ می دهد: یکی فلسـفه های 
غلـط و تک بعـدی و دیگـری بی توجهـی بـه روابط 
کلیـت توجـه نشـود  تاریخـی و سیاسـی. یعنـی بـه 
)چنانچـه کلیـت عنصـر کلیـدی تفکـر دیالکتیکی 
اسـت( و فقـط تمرکـز بـر اجـزا باشـد؛ در ایـن صـورت 
یـا بـه یـک جـزء ذهنـی گرایش پیـدا می کنیـم یا به 
یـک سـویه جغرافیایی تاریخی سیاسـی. در حالـی 
کـه بایـد ایـن دو را بـا هـم دیـد، زیـرا ارتبـاط متقابـل 
کـه مـا ایـن تفکـر یک سـویه نگر  دارنـد. از آنجایـی 
داریـم کـه بعضـا یـا به اسـتقال اجـزا می نگـرد یا به 
وابسـتگی بـه غیـر اجـزا با سـلب ماهیـت از آن هـا، از 
ربـط در عیـن تفـاوت و اسـتقال اجـزا غافـل و دچار 
گـر ایـن زاویـه  تحلیل هـای اشـتباهی می شـویم. ا
کـه  می پذیـرم(  را  آن  هـم  بنـده  )کـه  بپذیریـم  را 
اخـاق وجـودی و حقیقـی هسـتند، علی القاعـده 
جامعـه آرمانـی همـان جامعـه اخاقـی اسـت. امـا 
بـا ایـن توضیـح کـه الزامـا ایـن ادعـا بـه معنـای این 
کـه جوامـع بالفعـل هـم اخاقـی هسـتند.  نیسـت 
کـه بـه آرمان هـا و حقایـق  ایـن جوامـع بـه میزانـی 
وجـودی نزدیـک شـده باشـند )در نظـر و در عمـل( 
مـا می توانیـم بگوییـم آرمانـی و اخاقی انـد و بـه 
میزانی که از حقایق وجودی فاصله گرفته باشند، 
می توانیم بگوییم از آرمان ها و اخاقیات وجودی 

گرفته انـد. فاصلـه 
بـرای اینکـه بحـث روشـن تر شـود، بهتـر اسـت از 
جامعـه آرمانـی توصیفی به دسـت دهیـم. من فکر 
می کنـم عدالـت، آزادی، رعایـت حقـوق جامعـه، 
دوری از فسـاد، احتـرام بـه محیط زیسـت، کاهش 
برابـر در جهـت رشـد و  فقـر و ایجـاد فرصت هـای 
تعالی انسان و... از جمله ویژگی های یک جامعه 
شـکوفا  آن  در  علـم  و  عقـل  کـه  هسـتند  آرمانـی 
می شـوند. آیـا شـما هم با چنیـن ویژگی هایی برای 

جامعـه آرمانـی موافـق هسـتید؟
بلـه. وقتـی مـا می گوییـم جامعـه آرمانـی یـا جامعـه 
اخاقـی، منظـور مـا آرمان هـای وجـودی هسـتند. 
اغلـب ارزش هایـی کـه شـما ذکـر کردیـد، قـراردادی 
و اعتباری نیستند، بلکه ارزش هایی وجودی اند؛ 
یعنـی منطبـق بـا نیازهـای واقعـی بشـر هسـتند. 
شـما نمی توانیـد نامـی از بشـر ببریـد بـدون اینکـه 
بـرای او حیـث وجـودی و نیازهـای واقعـی قائـل 

نشـوید. آزادی، عدالـت و اخـاق و معنویـت جـزو 
آن  بـه  کـه  آنچـه  بشـر هسـتند.  واقعـی  نیازهـای 
اسـت.  بشـر  وجـود  بـا  مرتبـط  می گوییـم،  آرمـان 
منظـور  و  اسـت  بشـر  ذات  بشـر،  وجـود  از  منظـور 
کـه  اسـت  منبسـط  ذات  یـک  هـم  بشـر  ذات  از 
شـامل وجـه فـردی، طبیعـی، گروهـی و اجتماعـی 
می شـود. برخـی از فیلسـوفان انسـان را موجـودی 
چهـار سـطحی می داننـد. سـطح رابطـه انسـان بـا 
طبیعـت، سـطح رابطـه انسـان بـا خـود و خـدای 
سـطح  و  دیگـری  بـا  انسـان  رابطـه  سـطح  خـود، 
رابطـه انسـان بـا روابـط و سـاختارهای اجتماعـی. 
داشـته  وجـودی  وجهـی  می تواننـد  اینهـا  همـه 
باشـند، این هـا نیـاز بشـر هسـتند؛ زیرا بشـر فقـط در 
ارتبـاط بـا خـودش یا فقط با طبیعت و ... نیسـت. 
بـه همیـن دلیل مـا هم در برابر کسـانی کـه اصالت 
هـم  و  می ایسـتیم  می دهنـد،  صـرف  فـرِد  بـه  را 
کـه اصالـت را بـه جامعـه صـرف  کسـانی  در برابـر 
می دهنـد. مـا خطـاب بـه گـروه دوم می گوییـم کـه 
شـما بـه وجـه فـردی افـراد توجـه نداریـد و بـه گـروه 
اول می گوییـم شـما بـه وجـه اجتماعـی فـرد توجـه 
نداریـد و بـه هـر دو می گوییـم شـما بـه طبیعـت و 
کـه یـا بـر  فرهنـگ توجـه نداریـد. این گونـه اسـت 
کید می شود یا بر حقوق  آزادی به نام لیبرالیسم تأ
اجتماعـی.  حقـوق  نـام  بـه  اقتصادی اجتماعـی 
در ایـن میـان جـای حقـوق اخاقـی و فرهنگـی و 
مباحث اسـتعایی و رابطه انسـان با خود و به تبع 
کجاسـت؟ بنابرایـن مـواردی  بـا خـدای خـود  آن 
کـه بـه صـورت  کـه شـما بـر شـمردید، بـه شـرطی 
جامـع دیـده شـود، ریشـه وجـودی دارنـد. در واقـع 
شـما بـا ایـن آرمان هـا، انسـان را تعریـف می کنیـد؛ 
مـا  اینجـا  در  اجتماعـی.  سـطحی  چهـار  انسـان 
از  نادرسـت  تحلیـل  و  تفسـیر  آن قـدر  می گوییـم 
انسـان و هسـتی بـه دسـت داده ایـم کـه ایـن مـوارد 
از  برخـی  می کنیـم.  تفسـیر  فرادسـترس  آرمـان  را 
کـه بایـد انسان شناسـی را  اندیشـمندان معتقدنـد 
مبدأ تمایز مکاتب قرار داد. انسان شناسی ریشه در 
هستی شناسـی دارد. از نگاه بنده هستی شناسـی، 
هـم  خداشناسـی،  هـم  انسان شناسـی،  هـم 
کیهان شناسی و هم جامعه شناسی، یعنی جامعه 
بـه ماهـو جامعـه را در بـر می گیـرد. بنابرایـن بنده با 
شـما هم عقیده هسـتم. ما به ارزش هایی که شـما 
برشـمردید آرمانـی می گوییـم؛ امـا با این تفسـیر که 
آرمان را امری خیالی و انتزاعی قلمداد نکنیم بلکه 
آن را وجـودی تفسـیر کنیـم. تئوری هایـی هسـتند 
کـه می گوینـد ایـن آرمان هـا قـراردادی و بیانـی یـا 
اظهاری و ناشـناخت گرا هسـتند. یعنی فقط ارزش 
مـا  ولـی  نیسـتند،  شـناخت  قابـل  و  دارنـد  کامـی 
ایـن نـگاه را رد می کنیـم. معتقدیـم کـه اخاقیات، 
کلـی، شـناختاری، عملـی و عینی انـد. در  مطلـق، 
اینجـا یـک سـؤال پیـش می آیـد: آیا فقط انسـان ها 
واجـد اخـاق هسـتند؟ آیـا اخـاق هدیـه انسـان بـه 
عالم اسـت یا اینکه دیکته عالم به انسـان اسـت؟ 
گـر اخـاق را وجـودی تفسـیر کنیـم، قائـل بـه ایـن  ا

هسـتیم کـه اخـاق دیکتـه عالـم به انسـان اسـت. 
این طـور نیسـت کـه فقط انسـان ها اخاقی باشـند 
و اخـاق امـری غیـر وجـودی باشـد. چـون اخـاق 
وجـودی اسـت انسـان هـم بـه عنـوان یـک وجـود 
کل عالـم وجـود  خـاص از اخـاق بهره منـد اسـت. 
اخاقی اسـت. قرآن می گوید: »خلق اهلل السماوات 
و االرض بالحـق« یـا آن چنـان کـه در حدیث نبوی 
آمـده اسـت: »بالعـدل قامـت السـماوات و االرض«. 
اخاقی انـد.  و  وجـودی  صفـت  دو  عـدل  و  حـق 
انسـان نیـز بـه عنـوان یک موجود خـاص بهره مند 
از این دو صفت وجودی حق و عدل است و چون 
یـک موجـود خـاص اسـت در زندگـی اجتماعـی و 
و  حقیقـی  نیـز  را  دیگـری  اخاقیـات  خـود  فـردی 
اعتباری حقیقـی بنـا می نهـد. منتهـا انسـان بیـش 
دارد.  سـروکار  اخاقیـات  بـا  دیگـر  موجـودات  از 
دارنـد،  اخـاق  از  بهـره ای  هـم  دیگـر  موجـودات 
مراتـب  مبسـوط تر  بخـش  واجـد  انسـان ها  امـا 
اخاقی انـد. فقـط و فقـط باید توجه داشـته باشـیم 
کـه وقتـی از آرمـان صحبـت می کنیـم، منظورمـان 
کـه  جنبـه انتزاعـی و فـرا دسـترس آن نیسـت؛ چـرا 
بسـیار هم وجودی و زمینی اسـت و البته بسـتگی 

بـه تفسـیر مـا از وجـود و زمیـن دارد.

ممکن است تعریف ما از انسان، 
تعریف از اخالق را هم متفاوت 
کند. تعریف از اخالق در رسیدن به 
آرمان ها تا چه میزان اثرگذار است و تا 
چه میزان مسیر رسیدن به آن را 
متفاوت می کند؟

گـر مـا اخـاق را در وضـع منبسـط خـود وجـودی  ا
تعریـف کنیـم، به عنوان نیاز واقعی انسـان تفسـیر 
کـه بـه عنـوان نیـاز  می شـود. مـا در برابـر القائاتـی 
نیازهـا  واقـع  در  امـا  می گیـرد،  صـورت  مـردم  بـه 
کنـش  وا هسـتند،  غیرواقعـی  خواسـته های  و 
نیازهـای  از  بحـث  کـه  زمانـی  می دهیـم.  نشـان 
در  حربـه ای  می آیـد،  میـان  بـه  انسـان  واقعـی 
کـه در برابـر اغوائـات و  اختیـار شـما قـرار می گیـرد 
القائـات هژمونیـک )یـا به یـک معنـا ایدئولوژیک( 
حکمرانـان بایسـتید و بگوییـد این نیـاز واقعی من 

که به آن   آنچه 
آرمان می گوییم، 
مرتبط با وجود 

بشر است. 
منظور از وجود 
بشر، ذات بشر 
است و منظور 

از ذات بشر هم 
یک ذات منبسط 
است که شامل 

وجه فردی، 
طبیعی، گروهی 

و اجتماعی 
می شود

امیر تاݡکــݡی

دورهجدید/شمارهششم/خردادماه1400ضمیمهاندیشهوعلومانسانــــݡیروزنامهاصفهانزیبا 3435



قـدرت کنـد، چه شـرایطی پیـش می آید؟ در پاسـخ 
قـدرت  اعمـال  از  صورتـی  چنیـن  می شـود  گفتـه 
اشـکال دارد؛ زیـرا موجـب سـلب آزادی می شـود و 
گاهـی  اعمـال زور ناموجـه اسـت. البتـه ایـن فقـط آ
کـه می توانـد بـه عمـل بینجامـد، بلکـه در  نیسـت 
و  مصلحت سـنجی ها  پـای  اشـخاص  انتخـاب 
ترس هـا و منفعت طلبی هـا نیـز بـه میـان می آیـد. 
بـه طـور کلـی ممکـن اسـت برخـی بگوینـد مـا فقـط 
مبنـای  ایـن  امـا  مبنـای رضایـت می ایسـتیم؛  بـر 
رضایـت بـه شـرطی قابـل قبـول اسـت کـه منطبـق 
رضایـت  مبنـای  گـر  ا باشـد.  واقعـی  خواسـته  بـر 
عنـوان  بـه  مـا  بـود،  واقعـی  نیازهـای  بـر  منطبـق 
کـه جامعـه رضایتمنـد اسـت؛  تحلیلگـر می گوییـم 
گـر چنین نبود، می تـوان موضع گرفت و گفت  امـا ا
کاذب شـده و ذیـل  گاهـی  کـه جامعـه دچـار خودآ
کـه از بـاال اعمـال می شـود اسـیر  ایدئولوژی هایـی 
روشـن فکر  کار  اسـت.  شـده  ارباب رعیتـی  رابطـه 
نبایـد  ایـن هـم  از  فقـط روشـنگری اسـت، بیـش 
کـه ابـزار هژمونـی  کنـد. البتـه روشـن فکری  کاری 
درک  را  شـهروندی  حقـوق  و  می شـود  قـدرت 

نمی کنـد، مـراد بنـده نیسـت.

آرمان هایی که بیان شد، در 
کشورهای مختلف قابل 
سنجش هستند. از منظر شما آن 
کشورها با چه اقداماتی به چنین 
جایگاهی رسیده اند؟

گفته هـای  داشـتم،  شـما  بـا  کـه  بحث هایـی 
بـه  آن هـا  واقـع  در  کـه  اسـت  غـرب  فیلسـوفان 
تعمیم یافتـه  ارباب رعیتـی  رابطـه  از  برون رفـت 
می اندیشـند. آن ها همچنین به آزادی به معنای 
رهایـی انسـان و جامعـه سـعادتمند می اندیشـند. 
کـه آن هـا خـود بـا  ایـن نگـرش بـه ایـن معناسـت 
امـوری  چنیـن  بـه  کـه  هسـتند  رو بـه رو  مسـائلی 
می اندیشـند. مفهوم هژمونی را ما وضع نکرده ایم 
آسیب شناسـی  بـرای  غربـی  نظریه پـردازان  بلکـه 
یـا  کرده انـد. مفهـوم هژمونـی  نقـد غـرب وضـع  و 
تعریـف رادیـکال از قـدرت و جهت گیـری سـازمانی 
در  لوکـس  اسـتیون  و  گرامشـی  نمونـه  بـرای  را 
کتـاب »قـدرت؛ نگرشـی رادیـکال« در نقـد جوامـع 
دموکراسـی  بـر  کـه  نقـدی  کرده انـد.  طـرح  غـرب 
وارد می کننـد ایـن اسـت کـه عمـا سـر از دموکراسـی 
منتخب در می آورد که بوی حکومت الیگارشیک 
می دهـد. کسـانی کـه در چنیـن شـرایطی انتخـاب 
بـر اسـاس  کـه  می شـوند، هیـچ ضمانتـی نیسـت 
نیازهـای واقعـی مـوکان خـود تصمیـم بگیرنـد و 
بـرای هـر تصمیمـی نیز نمی تـوان بـه آرای عمومی 
رجوع کرد؛ لذا عما منتخبان بر اساس تشخیص 
خـود کـه فـرض لحاظ کـردن منافـع و مصالـح خـود 
تصمیـم  اسـت،  محتمـل  تصمیم گیری هـا  در 
می گیرنـد. بنـده در فنانـد بـا حضـور خانـم دکتـر 
بـه تصـورم رئیـس  بـا سیاسـت مداری،  امیـن زاده 
از  یکـی  در  فنانـد،  پارلمـان  بشـر  حقـوق  کمیتـه 
سـفرهای پارلمانـی صحبـت می کردم.اینکـه چـرا 

کـه بـا نیـاز واقعـی او مغایـرت دارد.  در خواسـته ای 
یعنـی بـرده ای که از وضع موجودش راضی اسـت، 
ولـو اینکـه خـاف نیـاز واقعـی او باشـد، یـک بـرده 
گاه است. شما سؤال کردید که چه داللتی  ناخودآ
کـه همـواره بایـد رصـد  دارد؟ داللتـش ایـن اسـت 
کـرد کـه آیـا ایـن نیـاز واقعـی ریشـه در ذات او دارد یـا 
صرفا یک قرارداد یا اغوا و القاست؟ در این صورت 
شـما به دنبال نیاز و خواسـت واقعی خواهید بود. 
خواسـت واقعـی، وجودی تـر، ذاتی تـر و محکم تـر 
هـم  می توانیـد  بهتـر  صـورت  ایـن  در  کـه  اسـت 
گاهـی ببخشـید و هـم روابـط قـدرت را نقـد کنید. آ

مرجعی که باید این نیازها را 
تشخیص بدهد، چیست؟
در  عمومـا  عالمـان.  روشـن فکران،  نخبـگان، 
کیـد بـر روشـن فکران  ایـن زمینـه بـه طـور ویـژه تأ
اسـت؛ زیـرا می گوینـد روشـن فکران بـه دنبـال آن 
هسـتند کـه در برابر شـبکه اغوایـی و القایی قدرت 
بایسـتند. ایـن ایسـتادگی هـم بایـد بـر حسـب یک 
نـوع ذات شناسـی باشـد. هـر چنـد ممکن اسـت به 
لحـاظ تاریخـی روشـن فکری صـورت دیگـری بـه 
گرفتـه باشـد، ولـی منظـور مـا روشـن فکر بـه  خـود 
کـه در جریانـات  ماهـو روشـن فکر اسـت؛ نـه آنچـه 
کسـی  روشـن فکر  اسـت.  افتـاده  اتفـاق  تاریخـی 
کـه وقتـی می خواهـد در مقابـل شـبکه های  اسـت 
القایـی و اغوایـی قـدرت بایسـتد و مدافـع نیازهای 
واقعـی مـردم باشـد، ابتـدا بایـد نیازهـا را بشناسـد. 
برای شناخت نیازها نیز در مرحله اول باید انسان 
را بشناسـد و بـرای شـناخت انسـان بایـد ذات او را 
بشناسد. زمانی که ذات انسان را شناخت، حقوق 
او را می شناسـد. روشـن فکر با عطف به شناخت از 
حقـوق انسـان، وضـع موجـود را ارزیابی می کند که 
بدانـد آیـا حقـوق انسـان تأمین شـده اسـت یا خیر؟ 
کسـانی هسـتند  بنابرایـن منظـور از روشـن فکران 
بـه  را  را می شناسـند و آن  کـه حقـوق شـهروندی 
روشـن فکر  نمی دهنـد.  تقلیـل  نیـز  فـردی  آزادی 
کار او فقـط  اهـرم زور و فشـاری در اختیـار نـدارد، 
گاهی بخشـی اسـت. به حسـب اینکه انسان ها  آ
کـه  حقـی هـم در آزادی خـود دارنـد، مختارنـد 
توجـه  روشـن فکران  روشـنگری های  بـه 
کننـد یـا نکننـد و بـا زور نمی شـود آن هـا را 
بـه عمـل واداشـت؛ چـون یکـی از حقـوق 
انسـان ها آزادی اسـت. انسـان آزادانه 
گـر مـا بخواهیـم بـه  گاه می شـود. ا آ
درسـت  خواسـته  ایـن  بگوییـم  زور 
اسـت، این نیاز واقعی شماسـت و با 
ایـن اقدامـات افـراد را از شـبکه های 
اغوایـی نجـات دهیـم، آزادی آنـان 
رادیکال تریـن  کرده ایـم.  سـلب  را 
تعریـف قـدرت ایـن اسـت کـه »الف« 
بـر خـاف منافـع واقعـی »ب« اعمال 
سـوالی  آن  از  پـس  کنـد.  قـدرت 
در  »الـف«  گـر  ا می شـود:  مطـرح 
جهت منافـع واقعی »ب« اعمال 

حق فقط باید فردی باشد و اینکه حق جمهوریت 
در  مختلـف  کشـورهای  کـه  دارد  را  آن  اقتضـای 
تدویـن حـق بشـر و حقـوق شـهروندی مشـارکت 
واقـع  توجـه  مـورد  امـر  ایـن  کجـا  باشـند.  داشـته 
شـده اسـت. شـرقی ها در تصویـب و تدویـن حقوق 
داشـته اند؟  نقشـی  چـه  شـما  لیبرالـی  شـهروندی 
بـر  تاریخی جغرافیایـی  تأثیـر شـرایط  بـه  بـا توجـه 
حقـوق انسـانی شـما شـرایطی تاریخی جغرافیایـی 
بـه نـام شـرق را بـه دلیـل برخـورداری از قـدرت برتـر 
داد  پاسـخ  منصفانـه  ایشـان  گرفته ایـد.  نادیـده 
کـه آن هـا هیـچ نقشـی نداشـته اند و مـا ایـن را هـم 
قبـول داریـم که حقوق بشـِر موجـود بازتاب دهنده 
رویکـرد  یـک  بسـتر  در  مـا  چالش هـای  و  مسـائل 
کـه بایـد  و تفکـر لیبرالیسـتی اسـت و قبـول داریـم 

گیـرد. صـورت  تجدید نظـری 
مفهـوم هژمونـی که نظریه پـردازان انتقـادی غرب 
کرده انـد، در واقعیـت دیده ایـم. وقتـی  آن را وضـع 
ذوق زده  بسـیار  مـی رود،  آمریـکا  بـه  دوتوکویـل 
می شـود کـه در آمریکا عجـب دموکراسـی ای وجود 
آمریـکا  در  اخیـر  انتخابـات  قضایـای  در  امـا  دارد. 
نظریه پـردازان  افتـاد؟  اتفاقـی  چـه  کـه  دیدیـم 
انتقـادی در آمریـکا الیـه زیریـن و واقعـی غـرب را 
کـرده بودنـد، هـر چنـد  بـه درسـتی دیـده و تحلیـل 
کشـورهای مرتبـط مانـع  هژمونـی غالـب غـرب و 
عیان شـدن آن می شـد. سـرانجام آن الیـه زیریـن 
بـه سـطح آمـد و معلـوم شـد کـه حـق بـا آن هاسـت. 
بـا ایـن حـال ایـن بحث هـا بـه این معنا نیسـت که 
ما حال و روز بهتری داریم. می خواهم بگویم باید 
توجـه داشـته باشـیم کـه اسـیر ارزیابی هـای خیالی 
گفتیـد، در سـنجش و  نشـویم و بنـا بـر آنچـه شـما 
نسبت سـنجی ها معلـوم شـود کـه وضـع مـا و آن هـا 
به چه صورت است؟ اینکه بشر حقوقی را تصویب 
کـه بشـر هـم  کـرده و متوجـه شـده اسـت  و تدویـن 
گام بـه جلوسـت؛ امـا مسـئله مـا  حـق دارد، یـک 
عمل کردن به این حقوق اسـت. ما قانون اساسـی 
بسـیار خوبـی داریـم، امـا مسـئله مـا عمـل بـه آن 
کـه مربـوط بـه  اسـت. فصـل سـوم قانـون اساسـی 
حقـوق ملـت می شـود، بسـیار مترقـی اسـت؛ امـا تـا 
چـه انـدازه اجـرا می شـود؟ ایـن بـه معنـای شـکاف 
عمل و نظر اسـت که مصیبت زاسـت. این شـکاف 
یک مسـئله مسـتقلی است که می شـود در باب آن 
حرف های بسـیاری گفت. این دوگانه نگری یک 
معضـل بشـری اسـت. ما اخیـرا یک پـروژه مفصلی 
از حکمـای  و عمـل  نظـر  رابطـه  را تحـت عنـوان 
باسـتان تا رئالیسـم انتقادی را به انجام رساندیم. 
بـر  سال هاسـت  کـه  مـا  کشـور  دردهـای  از  یکـی 
یعنـی  اسـت.  بی عملـی  درد  دارم،  کیـد  تأ آن 
سـندهای  و  می شـود  زده  خوبـی  حرف هـای 
خوبـی تنظیـم می شـود ولـی داللـت عملـی نـدارد. 
البتـه بـه یـک معنـا ممکـن اسـت سـندها خـوب 
ندارنـد.  کـه داللـت عملـی  باشـند  نشـده  تنظیـم 
متأسـفانه ما به دلیل سیاسـت زدگی، امنیت زدگی 
و اقتصادزدگـی، مباحـث نـرم فرهنـگ و اخـاق را 
اخـاق  به محاق رفتـن  ایـن  برده ایـم.  بـه محـاق 

و دیگران نیسـت. نیـاز واقعی مـن آزادی، آزادگی و 
حّریـت اسـت. نیاز واقعی مـن برون رفت از هرگونه 
رابطـه ارباب رعیتـی از جملـه رابطـه ارباب رعیتـی 
ایدئولوژیـک اسـت. نیـاز واقعـی من عدالـت فردی 
گـر بـه امـور آرمانـی  و عدالـت اجتماعـی اسـت؛ امـا ا
اسـیر  آنـگاه  کنیـد،  نـگاه  قـراردادی  صـورت  بـه 
کـه  قراردادهایـی  می شـوید،  حاکـم  قراردادهـای 
نـام  بـه  شـما  نداشـته اید.  نقشـی  آن هـا  در  شـما 
خواسـته های  بـه  بایـد  خیالـی  متصـور  قـرارداد 
بی شـماری تـن دهیـد که نیاز واقعی شـما نیسـت. 
گر بـرده از وضع موجودش راضی  بـه طـور مثـال آیا ا
باشـد درسـت اسـت؟ شـما ممکـن اسـت بگوییـد 
قـرارداد را مبنـای اخـاق قـرار می دهیـم و شـاخص 
گرفتیـم. لـذا وقتـی  قـرارداد را هـم رضایـت در نظـر 
بـرده از وضـع موجـودش راضـی اسـت، دیگـر شـما 

وضـع  در  بـرده،  ولـی  کاره ایـد؟  چـه  وسـط  ایـن 
ربطـی و بیگانگـی اش برده اسـت، چه راضی 

باشـد، چـه نباشـد. بـر اسـاس تعریفی که 
بنـده بـه دسـت دادم رضایت بـرده در 

واقـع بایـد در حّریـت و توجـه بـه 
نیازهـای واقعـی او باشـد، نـه 
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قـدرت کنـد، چه شـرایطی پیـش می آید؟ در پاسـخ 
قـدرت  اعمـال  از  صورتـی  چنیـن  می شـود  گفتـه 
اشـکال دارد؛ زیـرا موجـب سـلب آزادی می شـود و 
گاهـی  اعمـال زور ناموجـه اسـت. البتـه ایـن فقـط آ
کـه می توانـد بـه عمـل بینجامـد، بلکـه در  نیسـت 
و  مصلحت سـنجی ها  پـای  اشـخاص  انتخـاب 
ترس هـا و منفعت طلبی هـا نیـز بـه میـان می آیـد. 
بـه طـور کلـی ممکـن اسـت برخـی بگوینـد مـا فقـط 
مبنـای  ایـن  امـا  مبنـای رضایـت می ایسـتیم؛  بـر 
رضایـت بـه شـرطی قابـل قبـول اسـت کـه منطبـق 
رضایـت  مبنـای  گـر  ا باشـد.  واقعـی  خواسـته  بـر 
عنـوان  بـه  مـا  بـود،  واقعـی  نیازهـای  بـر  منطبـق 
کـه جامعـه رضایتمنـد اسـت؛  تحلیلگـر می گوییـم 
گـر چنین نبود، می تـوان موضع گرفت و گفت  امـا ا
کاذب شـده و ذیـل  گاهـی  کـه جامعـه دچـار خودآ
کـه از بـاال اعمـال می شـود اسـیر  ایدئولوژی هایـی 
روشـن فکر  کار  اسـت.  شـده  ارباب رعیتـی  رابطـه 
نبایـد  ایـن هـم  از  فقـط روشـنگری اسـت، بیـش 
کـه ابـزار هژمونـی  کنـد. البتـه روشـن فکری  کاری 
درک  را  شـهروندی  حقـوق  و  می شـود  قـدرت 

نمی کنـد، مـراد بنـده نیسـت.

آرمان هایی که بیان شد، در 
کشورهای مختلف قابل 
سنجش هستند. از منظر شما آن 
کشورها با چه اقداماتی به چنین 
جایگاهی رسیده اند؟

گفته هـای  داشـتم،  شـما  بـا  کـه  بحث هایـی 
بـه  آن هـا  واقـع  در  کـه  اسـت  غـرب  فیلسـوفان 
تعمیم یافتـه  ارباب رعیتـی  رابطـه  از  برون رفـت 
می اندیشـند. آن ها همچنین به آزادی به معنای 
رهایـی انسـان و جامعـه سـعادتمند می اندیشـند. 
کـه آن هـا خـود بـا  ایـن نگـرش بـه ایـن معناسـت 
امـوری  چنیـن  بـه  کـه  هسـتند  رو بـه رو  مسـائلی 
می اندیشـند. مفهوم هژمونی را ما وضع نکرده ایم 
آسیب شناسـی  بـرای  غربـی  نظریه پـردازان  بلکـه 
یـا  کرده انـد. مفهـوم هژمونـی  نقـد غـرب وضـع  و 
تعریـف رادیـکال از قـدرت و جهت گیـری سـازمانی 
در  لوکـس  اسـتیون  و  گرامشـی  نمونـه  بـرای  را 
کتـاب »قـدرت؛ نگرشـی رادیـکال« در نقـد جوامـع 
دموکراسـی  بـر  کـه  نقـدی  کرده انـد.  طـرح  غـرب 
وارد می کننـد ایـن اسـت کـه عمـا سـر از دموکراسـی 
منتخب در می آورد که بوی حکومت الیگارشیک 
می دهـد. کسـانی کـه در چنیـن شـرایطی انتخـاب 
بـر اسـاس  کـه  می شـوند، هیـچ ضمانتـی نیسـت 
نیازهـای واقعـی مـوکان خـود تصمیـم بگیرنـد و 
بـرای هـر تصمیمـی نیز نمی تـوان بـه آرای عمومی 
رجوع کرد؛ لذا عما منتخبان بر اساس تشخیص 
خـود کـه فـرض لحاظ کـردن منافـع و مصالـح خـود 
تصمیـم  اسـت،  محتمـل  تصمیم گیری هـا  در 
می گیرنـد. بنـده در فنانـد بـا حضـور خانـم دکتـر 
بـه تصـورم رئیـس  بـا سیاسـت مداری،  امیـن زاده 
از  یکـی  در  فنانـد،  پارلمـان  بشـر  حقـوق  کمیتـه 
سـفرهای پارلمانـی صحبـت می کردم.اینکـه چـرا 

کـه بـا نیـاز واقعـی او مغایـرت دارد.  در خواسـته ای 
یعنـی بـرده ای که از وضع موجودش راضی اسـت، 
ولـو اینکـه خـاف نیـاز واقعـی او باشـد، یـک بـرده 
گاه است. شما سؤال کردید که چه داللتی  ناخودآ
کـه همـواره بایـد رصـد  دارد؟ داللتـش ایـن اسـت 
کـرد کـه آیـا ایـن نیـاز واقعـی ریشـه در ذات او دارد یـا 
صرفا یک قرارداد یا اغوا و القاست؟ در این صورت 
شـما به دنبال نیاز و خواسـت واقعی خواهید بود. 
خواسـت واقعـی، وجودی تـر، ذاتی تـر و محکم تـر 
هـم  می توانیـد  بهتـر  صـورت  ایـن  در  کـه  اسـت 
گاهـی ببخشـید و هـم روابـط قـدرت را نقـد کنید. آ

مرجعی که باید این نیازها را 
تشخیص بدهد، چیست؟
در  عمومـا  عالمـان.  روشـن فکران،  نخبـگان، 
کیـد بـر روشـن فکران  ایـن زمینـه بـه طـور ویـژه تأ
اسـت؛ زیـرا می گوینـد روشـن فکران بـه دنبـال آن 
هسـتند کـه در برابر شـبکه اغوایـی و القایی قدرت 
بایسـتند. ایـن ایسـتادگی هـم بایـد بـر حسـب یک 
نـوع ذات شناسـی باشـد. هـر چنـد ممکن اسـت به 
لحـاظ تاریخـی روشـن فکری صـورت دیگـری بـه 
گرفتـه باشـد، ولـی منظـور مـا روشـن فکر بـه  خـود 
کـه در جریانـات  ماهـو روشـن فکر اسـت؛ نـه آنچـه 
کسـی  روشـن فکر  اسـت.  افتـاده  اتفـاق  تاریخـی 
کـه وقتـی می خواهـد در مقابـل شـبکه های  اسـت 
القایـی و اغوایـی قـدرت بایسـتد و مدافـع نیازهای 
واقعـی مـردم باشـد، ابتـدا بایـد نیازهـا را بشناسـد. 
برای شناخت نیازها نیز در مرحله اول باید انسان 
را بشناسـد و بـرای شـناخت انسـان بایـد ذات او را 
بشناسد. زمانی که ذات انسان را شناخت، حقوق 
او را می شناسـد. روشـن فکر با عطف به شناخت از 
حقـوق انسـان، وضـع موجـود را ارزیابی می کند که 
بدانـد آیـا حقـوق انسـان تأمین شـده اسـت یا خیر؟ 
کسـانی هسـتند  بنابرایـن منظـور از روشـن فکران 
بـه  را  را می شناسـند و آن  کـه حقـوق شـهروندی 
روشـن فکر  نمی دهنـد.  تقلیـل  نیـز  فـردی  آزادی 
کار او فقـط  اهـرم زور و فشـاری در اختیـار نـدارد، 
گاهی بخشـی اسـت. به حسـب اینکه انسان ها  آ
کـه  حقـی هـم در آزادی خـود دارنـد، مختارنـد 
توجـه  روشـن فکران  روشـنگری های  بـه 
کننـد یـا نکننـد و بـا زور نمی شـود آن هـا را 
بـه عمـل واداشـت؛ چـون یکـی از حقـوق 
انسـان ها آزادی اسـت. انسـان آزادانه 
گـر مـا بخواهیـم بـه  گاه می شـود. ا آ
درسـت  خواسـته  ایـن  بگوییـم  زور 
اسـت، این نیاز واقعی شماسـت و با 
ایـن اقدامـات افـراد را از شـبکه های 
اغوایـی نجـات دهیـم، آزادی آنـان 
رادیکال تریـن  کرده ایـم.  سـلب  را 
تعریـف قـدرت ایـن اسـت کـه »الف« 
بـر خـاف منافـع واقعـی »ب« اعمال 
سـوالی  آن  از  پـس  کنـد.  قـدرت 
در  »الـف«  گـر  ا می شـود:  مطـرح 
جهت منافـع واقعی »ب« اعمال 

حق فقط باید فردی باشد و اینکه حق جمهوریت 
در  مختلـف  کشـورهای  کـه  دارد  را  آن  اقتضـای 
تدویـن حـق بشـر و حقـوق شـهروندی مشـارکت 
واقـع  توجـه  مـورد  امـر  ایـن  کجـا  باشـند.  داشـته 
شـده اسـت. شـرقی ها در تصویـب و تدویـن حقوق 
داشـته اند؟  نقشـی  چـه  شـما  لیبرالـی  شـهروندی 
بـر  تاریخی جغرافیایـی  تأثیـر شـرایط  بـه  بـا توجـه 
حقـوق انسـانی شـما شـرایطی تاریخی جغرافیایـی 
بـه نـام شـرق را بـه دلیـل برخـورداری از قـدرت برتـر 
داد  پاسـخ  منصفانـه  ایشـان  گرفته ایـد.  نادیـده 
کـه آن هـا هیـچ نقشـی نداشـته اند و مـا ایـن را هـم 
قبـول داریـم که حقوق بشـِر موجـود بازتاب دهنده 
رویکـرد  یـک  بسـتر  در  مـا  چالش هـای  و  مسـائل 
کـه بایـد  و تفکـر لیبرالیسـتی اسـت و قبـول داریـم 

گیـرد. صـورت  تجدید نظـری 
مفهـوم هژمونـی که نظریه پـردازان انتقـادی غرب 
کرده انـد، در واقعیـت دیده ایـم. وقتـی  آن را وضـع 
ذوق زده  بسـیار  مـی رود،  آمریـکا  بـه  دوتوکویـل 
می شـود کـه در آمریکا عجـب دموکراسـی ای وجود 
آمریـکا  در  اخیـر  انتخابـات  قضایـای  در  امـا  دارد. 
نظریه پـردازان  افتـاد؟  اتفاقـی  چـه  کـه  دیدیـم 
انتقـادی در آمریـکا الیـه زیریـن و واقعـی غـرب را 
کـرده بودنـد، هـر چنـد  بـه درسـتی دیـده و تحلیـل 
کشـورهای مرتبـط مانـع  هژمونـی غالـب غـرب و 
عیان شـدن آن می شـد. سـرانجام آن الیـه زیریـن 
بـه سـطح آمـد و معلـوم شـد کـه حـق بـا آن هاسـت. 
بـا ایـن حـال ایـن بحث هـا بـه این معنا نیسـت که 
ما حال و روز بهتری داریم. می خواهم بگویم باید 
توجـه داشـته باشـیم کـه اسـیر ارزیابی هـای خیالی 
گفتیـد، در سـنجش و  نشـویم و بنـا بـر آنچـه شـما 
نسبت سـنجی ها معلـوم شـود کـه وضـع مـا و آن هـا 
به چه صورت است؟ اینکه بشر حقوقی را تصویب 
کـه بشـر هـم  کـرده و متوجـه شـده اسـت  و تدویـن 
گام بـه جلوسـت؛ امـا مسـئله مـا  حـق دارد، یـک 
عمل کردن به این حقوق اسـت. ما قانون اساسـی 
بسـیار خوبـی داریـم، امـا مسـئله مـا عمـل بـه آن 
کـه مربـوط بـه  اسـت. فصـل سـوم قانـون اساسـی 
حقـوق ملـت می شـود، بسـیار مترقـی اسـت؛ امـا تـا 
چـه انـدازه اجـرا می شـود؟ ایـن بـه معنـای شـکاف 
عمل و نظر اسـت که مصیبت زاسـت. این شـکاف 
یک مسـئله مسـتقلی است که می شـود در باب آن 
حرف های بسـیاری گفت. این دوگانه نگری یک 
معضـل بشـری اسـت. ما اخیـرا یک پـروژه مفصلی 
از حکمـای  و عمـل  نظـر  رابطـه  را تحـت عنـوان 
باسـتان تا رئالیسـم انتقادی را به انجام رساندیم. 
بـر  سال هاسـت  کـه  مـا  کشـور  دردهـای  از  یکـی 
یعنـی  اسـت.  بی عملـی  درد  دارم،  کیـد  تأ آن 
سـندهای  و  می شـود  زده  خوبـی  حرف هـای 
خوبـی تنظیـم می شـود ولـی داللـت عملـی نـدارد. 
البتـه بـه یـک معنـا ممکـن اسـت سـندها خـوب 
ندارنـد.  کـه داللـت عملـی  باشـند  نشـده  تنظیـم 
متأسـفانه ما به دلیل سیاسـت زدگی، امنیت زدگی 
و اقتصادزدگـی، مباحـث نـرم فرهنـگ و اخـاق را 
اخـاق  به محاق رفتـن  ایـن  برده ایـم.  بـه محـاق 

و دیگران نیسـت. نیـاز واقعی مـن آزادی، آزادگی و 
حّریـت اسـت. نیاز واقعی مـن برون رفت از هرگونه 
رابطـه ارباب رعیتـی از جملـه رابطـه ارباب رعیتـی 
ایدئولوژیـک اسـت. نیـاز واقعـی من عدالـت فردی 
گـر بـه امـور آرمانـی  و عدالـت اجتماعـی اسـت؛ امـا ا
اسـیر  آنـگاه  کنیـد،  نـگاه  قـراردادی  صـورت  بـه 
کـه  قراردادهایـی  می شـوید،  حاکـم  قراردادهـای 
نـام  بـه  شـما  نداشـته اید.  نقشـی  آن هـا  در  شـما 
خواسـته های  بـه  بایـد  خیالـی  متصـور  قـرارداد 
بی شـماری تـن دهیـد که نیاز واقعی شـما نیسـت. 
گر بـرده از وضع موجودش راضی  بـه طـور مثـال آیا ا
باشـد درسـت اسـت؟ شـما ممکـن اسـت بگوییـد 
قـرارداد را مبنـای اخـاق قـرار می دهیـم و شـاخص 
گرفتیـم. لـذا وقتـی  قـرارداد را هـم رضایـت در نظـر 
بـرده از وضـع موجـودش راضـی اسـت، دیگـر شـما 

وضـع  در  بـرده،  ولـی  کاره ایـد؟  چـه  وسـط  ایـن 
ربطـی و بیگانگـی اش برده اسـت، چه راضی 

باشـد، چـه نباشـد. بـر اسـاس تعریفی که 
بنـده بـه دسـت دادم رضایت بـرده در 

واقـع بایـد در حّریـت و توجـه بـه 
نیازهـای واقعـی او باشـد، نـه 
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آیا شما شکل گیری فرایند 
اخالقی شدن جامعه را از 
باال به پایین می دانید؟

گر جامعه  خیـر. مـن چنین تمایزی قائل نیسـتم. ا
می خواهـد اخاقـی باشـد، مـردم و حکمرانـان بایـد 
جامعـه  بخواهیـم  واقعـا  گـر  ا امـا  شـوند؛  اخاقـی 
اخاقـی بشـود، بایـد توجـه را بـه سـمت شـرایط و 
کنیـم  یـا علت محـور معطـوف  عوامـل اجتماعـی 
کـه انسـان ها از زبـان دلیـل و بایـد  کاری نکینـم  و 
می گویـم  مـن  بگیرنـد.  فاصلـه  نبایدهایشـان  و 
کـه روی شـرایط اجتماعـی و  کسـانی هسـتند  چـه 
فرهنگـی عّلـی مـردم تأثیـر می گذارنـد و آن شـرایط 
اجتماعـی و فرهنگـی عّلـی روی زبـان دلیـل مـردم 
اثـر می گـذارد. مـا دو زبـان داریـم: یکـی زبـان  نیـز 
دلیـل یـا بایـد و نبایدهـا و دیگـری زبـان علیـت یـا 
هـر  تحـت  خـاص  انسـان های  تأثـرات.  و  تأثیـر 
شـرایطی بـا همـان زبـان بایدونبایـد خـاص خـود 
انسـان های معمولـی تحـت  امـا  عمـل می کننـد. 
تأثیر روابط متقابل عّلی هم هستند. به طور مثال 
کـرد،  می گوینـد تحـت هـر شـرایطی نبایـد دزدی 
این درسـت اسـت، اما زبان تأثیرگذار و واقعی روی 
اعمـال مـردم چـه تأثیـری می گـذارد و در عمـل چـه 
گر سیاست های اقتصادی  اتفاقی رقم می خورد؟ ا
مـردم را بـه فقـر بکشـاند، آیـا بـاز هـم توقـع داریـد 
عامـه مـردم صرفـا تحـت تأثیـر زبـان بایـد و نبایـد 
گرسـنگی باشـند؟  خـود حتـی بـه قیمـت مـردن از 
کـه تحـت سرپرسـتی او  جـواب زن و بچه هایـی 
هستند را چگونه بدهند؟ آیا حکم کرامت انسانی 
بـرای  و  و غیرعـادی  عـادی  در شـرایط  و سـرقت 
نـرم  پنجـه  و  و در حـال دسـت  نابرخـوردار  اقشـار 
کـردن بـا گرسـنگی یکـی اسـت؟ مـا اصا به شـرایط 
نبایـد  و  بایـد  بلکـه فقـط  عّلـی توجـه نمی کنیـم، 
می گوییـم. مـا بایـد بـه زبان علیت و تأثیـر و تأثرات 

کنیـم. هـم توجـه 

گر فردی در چنان شرایطی  ا
دزدی کرد، آیا کاری 
غیراخالقی مرتکب شده است؟

از زاویـه زبـان دلیـل بلـه، امـا از زاویـه زبـان علـت، 
کـه دیالکتیکـی بیـن  خیـر. اشـکال مـا ایـن اسـت 
صرفـا  و  نمی کنیـم  برقـرار  علـت  و  دلیـل  زبـان 
را  مـردم  رفتارهـای  دلیـل  زبـان  بـا  می خواهیـم 
ارزیابـی کنیـم. در تئـوری، افراد تحت هر شـرایطی 
نبایـد دسـت بـه سـرقت بزننـد، امـا در عمـل وقتـی 
فرد از گرسنگی در حال مرگ است به دلیل همان 
ارزش هایـی کـه شـما اشـاره کردیـد ماننـد عدالـت و 
بـه دلیـل تبعیض هـای نـاروا، بی عدالتـی و توزیـع 
فقـر دسـت  بـا  اجتماعی اقتصـادی  غلـط مواهـب 
و پنجـه نـرم می کنـد، واقعیـت امـر چـه اقتضایـی 
بحـث  ایـن  می کنـد؟  صـادر  حکمـی  چـه  و  دارد 
گر شـما توقع دارید مردم  بسـیار بسـیار مهم اسـت. ا

فقـط بـه این معنا نیسـت که جامعه یـا حکمرانان 
اسـیر سیاسـت زدگی، امنیت زدگـی و اقتصادزدگـی 
گـره  شـده اند، بلکـه همـراه بـا آن یـک بی اخاقـی 
خـورده اسـت. همـراه بـا آن اخاقـی منفـی، دروغ، 
بی توجهـی به فرهنـگ و حقوق جامع شـهروندی 
می آیـد و بـه حسـب ارتبـاط دیالکتیـک و متقابلـی 
که بین مردم و والیان وجود دارد، بی اخاقی های 
حکمرانـان بـه سـوی مـردم نشـت پیـدا می کنـد، 
کـه مـردم از آن هـا خـط  مخصوصـا در جامعـه مـا 
هـم  مـردم  بگوینـد  دروغ  حکمرانـان  می گیرنـد؛ 
دروغ می گوینـد، حکمرانـان راسـت بگوینـد مـردم 
تأثیـر  تحـت  مـردم  عامـه  می گوینـد.  راسـت  هـم 
هـم  امام علـی)ع(  می گیرنـد.  قـرار  حکمرانـان 
می فرماینـد وقتـی سـلطان عـوض می شـود زمانـه 
هـم عـوض می شـود. امـام علـی)ع( ایـن را توصیـه 
نمی کننـد بلکـه می گویند این یک واقعیت اسـت. 
تأثیـر  تحـت  نخبـه  اسـت.  دردآور  مسـئله  ایـن 
علی القاعـده  نخبـه  نمی گیـرد،  قـرار  بداخاقی هـا 
تحـت هـر شـرایطی عطف بـه زبـان اخـاق و باید و 
نبایدش عمل می کند. اما مردم نیرنگ می بینند، 
نیرنـگ می زننـد، تزویـر می بیننـد، تزویـر می کنند. 
مـردم  می دهـد  نشـان   1395 سـال  پیمایـش 
معتقدنـد جامعـه مـا اخاقـی نیسـت. ریشـه ایـن 
بداخاقی هـا بـه حکمرانـان بداخـاق برمی گـردد. 
چـون  اسـت؛  مثبـت  اخـاق  اینجـا  در  مـا  منظـور 
اخـاق دو وجـه مثبـت و منفـی دارد. در جامعـه مـا 
بـه اخـاق مثبـت توجـه نمی شـود و دروغ و نیرنگ 
اقتصـادی  شـایع اسـت. دروغ داللـت اجتماعـی، 
و... دارد. بـه طـور مثـال حکمرانـان قیمـت بنزیـن 
گفتنـد مـا آثـار اقتصـادی آن را  را افزایـش دادنـد و 
گفتنـد مـا اطـاع  کنتـرل می کنیـم، بعـد از آن هـم 
نداشـتیم. ایـن مسـئله فقـط اثـر اقتصـادی بـه جـا 
نمی گـذارد، بلکـه اثـر روحـی، ذهنـی و اخاقـی هـم 
می گـذارد کـه حداقـِل آن بی اعتمـادی اسـت. ایـن 
بی اعتمـادی سـمی مهلـک بـرای جامعـه اسـت. 
برخی از فیلسوفان می گویند جامعه بدون اعتماد 
و هم بسـتگی جامعه پیشـرفته ای نیسـت. ما باید 
بـه سـمتی برویـم که اعتماد متقابل و هم بسـتگی 
وجـود داشـته باشـد. شـما اعتمـاد را از بیـن می برید 
بعـد می گوییـد جامعـه بی اعتمـاد شـده اسـت.  و 
بی اعتمـادی  ایـن  اسـت؟  شـده  بی اعتمـاد  چـرا 
طبیعـی اسـت؛ زیـرا شـما ریشـه و بن مایـه و شـرایط 
آن  نتیجـه  و  کرده ایـد  فراهـم  را  بی اعتمـادی 
هـم بی اعتمـادی شـد. مـا قانـون اساسـی خوبـی 
کـه ایـن قانـون تـا  داریـم، ولـی بحـث ایـن اسـت 
چـه انـدازه اجـرا می شـود و حکمرانـان مـا بـا مـردم 
تـا چـه انـدازه صادقانـه برخـورد می کننـد و از اعتبـار 
قـدرت برخوردارنـد؟ یعنـی هـم قـول صـادق و هـم 
تصمیماتی منطبق با نیازهای واقعی مردم دارند. 
گـر بـه قانـون اساسـی توجه نشـود، تبدیل بـه ابزار  ا

می شـود. هژمونیـک 

تحـت تأثیـر زبـان دلیـل شـما قـرار گیرند، شـما باید 
بـه زبـان علیـت توجـه داشـته باشـید واال شـما یک 
طرفـه توقـع داریـد که اثـر بگذارید و اثر نپذیریـد. در 
ایـن صـورت فـرد هـم بـه نسـخه های بایـد و نبایـد 
انتزاعـی  شـما بی توجـه می شـود. بنابرایـن نبایـد 
فکـر کنیـم. همان طـور کـه به شـما گفتم اخـاق با 
شـرایط اجتماعـی مرتبـط اسـت و در اینجـا خـود را 
نشـان می دهـد کـه ایـن شـرایط واقعـی اجتماعـی، 
کـه دولتمـردان بـه دلیـل  اقتصـادی و سیاسـی مـا 
کلیـدی  اقتصـاد نفتـی و تمرکزگرایـی نقـش بسـیار 
در آن دارنـد، خواه ناخـواه بـر روی بایـد و نبایـد اثـر 
می گـذارد. مـا نمی توانیـم اخـاق را فقـط در بحـث 
از  و  کنیـم  تحلیـل  غیر انتزاعـی  ولـو  آن  وجـودی 
مـردم هـم توقع داشـته باشـیم اخاقی باشـند. بله 
هـر دو بایـد اخاقـی باشـند، امـا بایـد بـه زمینه هـا و 
شـرایط مؤثـر بـر اخـاق هـم توجـه داشـته باشـیم. 
کـه مـردم ذیـل اخاقی بـودن  واقعیـت ایـن اسـت 
یـا اخاقی نبـودن حکمرانـان عمـل می کننـد. ایـن 
نیسـت.  مطلـوب  هرچنـد  اسـت  واقعیـت  یـک 
چـون واقعیـت اسـت بایـد بـه آن توجـه داشـت کـه 
گـر حکمرانـان اخاقـی باشـند، جامعه نیـز اخاقی  ا
می شـود. حکمرانـان ممکـن اسـت در لفظ توصیه 
بـه دروغ نکننـد، امـا سیاست هایشـان عیـن دروغ 
باشـد، یعنـی عمـل مهم اسـت. حکمرانـان به طور 
دائم از فضائل، ارزش ها، آزادی، اخاق، معنویت 
و عدالـت می گوینـد امـا سیاسـت ها خـاف ایـن را 
می گویـد. منظـور مـا رابطـه نظـر و عمـل در عمـل 

اسـت.

آیا شما اخالق را کامال نسبی و 
متناسب با شرایط انسان 
می بینید؟

خیر؛ اما صحبت شما در گروی همین امر بود.
مـن بـه هیـچ وجـه اخاق را نسـبی نمی دانـم. یک 
زمـان بحـث نظـر اسـت و یـک زمـان هـم بحـث 
عمـل. یـک زمـان در مقام باید و نباید اسـت و یک 
کـه  زمـان در مقـام تحقـق. یکـی از آن پنـج ویژگـی 
بـرای اخـاق برشـمردم، »مطلـق« بودن آن اسـت. 
مـن می گویـم اخـاق در زبـان بایـد و نبایـد، مطلـق 
اسـت؛ چـون ریشـه در وجـود دارد. وجـود یـک امـر 
اعتبـاری نیسـت، بلکـه حقیقـی و البتـه منبسـط 
است. انسان دارای وجوه طبیعی، نباتی، حیوانی 
و انسـانی اسـت و وجـه انسـانی او در اجتمـاع اسـت 
رابطـه  روابـط و سـاختارها  بـا خـود، دیگـری،  کـه 
امـا  هسـتند،  وجـودی  زبـان  این هـا  همـه  دارد. 
کنـون بحـث زبان علت و بحث عوامل اجتماعی  ا
اسـاس  بـر  می گوییـم  حـال  می کنیـم.  مطـرح  را 
تعریفی که از انسان ارائه کردیم و نیز ویژگی هایی 
کـه بـرای اخـاق برشـمردیم، آیـا انسـان تحـت هـر 
شـرایط تاریخـی، سیاسـی و اجتماعـی همچنـان 
فلسـفه  مقـام  در  خیـر.  می مانـد؟  باقـی  اخاقـی 

اخـاق، بنـده شـخصا در برابـر فیلسـوفان اخـاق 
اخاقـی  دارم.  موضـع  ناشـناخت گرا  و  نسـبی گرا 
کـردم چنـدان آسـمانی نبـود؛  کـه مـن بـه آن اشـاره 
نبـود.  بالفعـل  چنـدان  هـم  آن  زمینـی  وجـه  امـا 
زمیـن بالفعـل یعنـی جامعـه واقعی که تحـت تأثیر 
گـر بـه آن ارزش هـا و  سیاسـت ها و رفتارهاسـت. ا
آرمان هـای وجـودی در عمل توجه نشـود و خاف 
آن عمـل شـود، آیـا شـما توقـع داریـد بـر روی مـردم 

تأثیـر نگـذارد؟

برای مثال شما آیا کسی که 
تحت این شرایط دزدی 
کرده است، در عمل کاری غیراخالقی 
انجام داده است؟

کنیـم  گـر فقـط بـا زبـان دلیـل دربـاره آن بحـث  ا
کاری  می گوییـم  و  اسـت  مثبـت  آن  جـواب 
غیراخاقـی انجـام داده اسـت. امـا همـان ابتدای 
گفتـم فیلسـوفان و نظریه پـردازان جدیـد  بحـث 
در  و  ندارنـد  توجـه  دلیـل  زبـان  بـه  فقـط  اخـاق 
برابـر نسـبی گرایان و غیـره می ایسـتند و می گوینـد 
و  تاریـخ  در  ریشـه  ولـی  اسـت؛  وجـودی  اخـاق 
جغرافیـا هـم دارد. اجـازه دهیـد بـه عنـوان یـک 
کنـم  عـرض  ضرس قاطـع  بـه  جامعه شـناس 
کـه رخ داده،  از آسـیب های اجتماعـی   بسـیاری 
بـه خاطـر بی توجهـی عملی به همیـن ارزش های 
وجـودی و مطلـق بـوده اسـت. وقتـی می گوییـم 
تأثیـر و تأثـر، نبایـد ذهـن شـما بـه سـوی تأثیـر و 
تأثـر می توانـد  تأثیـر و  ایـن  بـرود.  تأثـری متعالـی 
ناشـی از زور، تهدیـد، اغـوا، اقنـاع و نفـوذ باشـد. 
انسـان ها روی هـم اثـر می گذارند. وقتی حکمران 
نفتـی  اقتصـاد  و  سیاسـت  اسـت،  قـدرت  دارای 
در اختیـار اوسـت و کشـور هـم بـه صـورت متمرکـز 
اداره می شـود و خواه ناخـواه اثر می گـذارد. حال در 
ایـن شـرایط یـا رفتار غیراخاقی مسـتقیم مرتکب 
بـه  غیرمسـتقیم.  غیراخاقـی  رفتـار  یـا  می شـود 
طـور مثـال آیـا وقتـی مـردم چنیـن تورمـی را شـاهد 
هسـتند و بـه دنبـال خریـد ارز و طـا و احتـکار و 
بورس بـازی بـه شـکل مفرطش می رونـد، این کار 
اخاقـی اسـت یـا غیـر اخاقـی؟ علی القاعـده ایـن 
طمـع ورزی  از  نشـان  زیـرا  اسـت؛  غیراخاقـی  کار 
کجاسـت؟  طمـع ورزی  ایـن  ریشـه  ولـی  اسـت، 
انسـان  بـه  صـرف  فردگرایانـه  نگـرش  بـا  البتـه 
کـه قانـع  هیچ وقـت نمی توانیـد بگوییـد انسـانی 
نیسـت، انسـانی غیراخاقی اسـت. اما شـما نباید 
اخاقیـات را فقـط در وجـه فـردی ببینیـد چـون 
انسـان دارای چهـار سـطح اسـت. اتفاقـا یکـی از 
معضـات مـا بی توجهـی بـه اخاقیـات اجتماعـی 
ایـن  نمی بینیـم.  را  اجتماعـی  اخـاق  مـا  اسـت. 
کـه  کـه امـروز در جامعـه شـاهد هسـتیم  اتفاقاتـی 
همـه در تـاش حرص گونـه افزایـش دارایـی خـود 

هسـتند، اصـا خـوب و اخاقـی نیسـت.

آیا منظور شما از اخالق اجتماعی 
توجه به منافع جمعی است؟
هـم  و  جمعـی  ارزش هـای  هـم  مـن  منظـور 
اجتماعـی  اخـاق  اسـت.  وجـودی  ارزش هـای 
نـوع  از  سـر  کـه  دیگـری  بـا  مواجهـه  نـوع  یعنـی 
دوسـتی درآورد. با اینکه حکمرانان سیاسـت های 
اقتصـادی ناموجـه را دنبـال می کننـد، از انسـان ها 
توقـع نوع دوسـتی دارنـد؛ امـا در چنیـن وضعیتـی 
همـه بـه دنبـال منافـع شـخصی خـود هسـتند. آیـا 
بی توجهـی بـه نوع دوسـتی یـک فعـل غیر اخاقـی 
اسـت، بـا توجـه به اینکـه می گوییـم باالترین فعل 
فراهـم  را  شـرایطی  وقتـی  اسـت؟  انفـاق  اخاقـی 
بـه  خودخواهانـه  صـورت  بـه  همـه  کـه  می کنیـد 
دنبـال منافـع شـخصی خـود باشـند و دیگـر انفاقی 
دیده نشـود، آیا این یک فعل اخاقی اسـت؟ شـما 
ُبعـد ربطـی دارد.  کـه اخـاق یـک  توجـه نکردیـد 
و  انقـاب  در  کـه  هسـتند  مردمـی  همـان  این هـا 
دوران دفـاع مقـدس آن گونـه نقش آفرینی کردند؛ 
اقتصـادی  رفتارهـای  و  دلیـل سیاسـت ها  بـه  امـا 
غلـط همگـی طمـاع می شـوند. چنیـن جامعـه ای 
زندگـی سـختی دارد. قناعـت رخـت برمی بنـدد و 
همه به دنبال این هستند که ثروت خود را اضافه 
کننـد. در یـک زمـان بـازار بـورس مطـرح می شـود و 
بـرای تبلیـغ، دوربین ها را به روسـتایی می برند که 
همـه افـراد سـاکن در آنجا در بورس سـرمایه گذاری 
می توانـد  کـه  زندگـی ای  یعنـی  ایـن  کرده انـد. 
راحت تـر و شـیرین تر باشـد، مـدام بـه دنبـال ایـن 
اسـت که از اخبار بورس و دالر مطلع شـود. چرا این 
گونـه می شـود؟ ممکـن اسـت بگوییـد ایـن انسـان 
غیـر اخاقـی شـده اسـت. من می گویم بلـه، اما چه 
عواملی باعث شـده اسـت که انسـان به این ورطه 
کشـیده شـود؟ عوامـل بیرونـی. عوامـل بیرونـی و 
برون شـخصی می تواند متنوع باشـد که بخشـی از 
آن بـه حکمرانان مربوط اسـت. حکمرانـان ما این 
انسـان ها را بـه صـورت افـرادی طماع و اقتصـادزده 
گر انسـان های نخبـه و خاِص  پـرورش می دهند. ا
اخاقِی نوعی را در نظر بگیرید، تحت هر شرایطی 
زیـر بـار ایـن مسـائل نمی رونـد. ایـن انسـانی اسـت 
کـه دلیل محـور اسـت، امـا واقعیـت اجتماعـی چـه 
می گویـد؟ می خواهـم ذهـن شـما را بـه ایـن سـمت 
کـه در تفسـیرتان از اخـاق تـا حـدی نیـز بـه  ببـرم 
کنیـد.  توجـه  جوامـع  جامعه شـناختی  واقعیـات 
یعنـی بـه زبـان علیـت و تأثیر و تأثـر هم توجه کنید 
و صرفـا توجـه بـه بحث هـای هنجـاری وجـودی 
متمرکـز نباشـد. مباحث هنجـاری وجـودی تحت 
گر می خواهید  تأثیر شرایط بیرونی است. بنابراین ا
جامعـه اخاقـی باشـد، هـم بایـد در نشـر اخاقیـات 
بـه مـا هـو اخاقیـات بکوشـید و هم بـه زمینه های 
کنیـد. وقتـی  مسـتعد اخاقی شـدن جامعـه توجـه 
انتزاعـی  صرفـا  باشـید  نداشـته  توجهـی  چنیـن 
برخورد می کنید و نتیجه همین می شـود که امروز 

می بینیم. دستگاه های حکومت به سرعت سند 
منتشـر می کننـد بـدون اینکـه ایـن سـندها نـه در 
داللتشـان و نـه در تکوینشـان توجهـی بـه زندگـی 

عملـی مـردم داشـته باشـد.

چه اقدامی باید انجام داد تا 
جامعه امروز ما اخالقی تر 
شود؟

کـه بـا زبـان اخـاق و دلیـل بـا  گام اول ایـن اسـت 
گـر همه هـم دزد  مـردم صحبـت کنیـم و بگوییـم ا
شـدند، دلیلی برای دزدشـدن شـما نیست. انسان 
اسـتخدام  بـه  را  دلیل محـور سـعی می کنـد علـت 
خـود بگیـرد. اینکـه می گوینـد دلیل، علت اسـت، 
برای انسـان هایی اسـت که به نوعی خودباوری، 
خاقیـت و عمـل دگرگون سـاز رسـیده اند که تحت 
هـر شـرایطی زیـر بـار عمـل غیراخاقـی نمی رونـد. 
در ضمـن توجـه داشـته باشـیم کـه اخـاق را صرفـا 
بـه صـورت فـردی نبینیـم، بلکـه بـه وجـود چهـار 

سـطحی انسـان توجـه کنیـم.
گام دوم آن اسـت کـه حکمرانـان مـا در سیاسـت ها 
اسـت  اثربخـش  مـردم  روی  بـر  کـه  رفتارهایـی  و 
ظرفیت هـای  بایـد  آن هـا  کننـد.  تجدیدنظـر 
قانـون اساسـی درمـورد آزادی و عدالـت اجتماعـی 
را مـورد توجـه قـرار دهنـد. آن هـا بایـد بـه سـمت 
معنوی کـردن و اخاقی کـردن جامعـه گام بردارند. 
آن هـا بایـد هـم زمینه هـای اقتصـادی و اجتماعـی 
افعـال  انجـام  از  کننـد و هـم خودشـان  فراهـم  را 
غیراخاقـی مبـرا باشـند، یعنـی دروغ نگوینـد، بـا 
مـردم صادقانـه برخـورد کننـد، اعتمـاد مـردم را بـه 
دسـت آورنـد و مطابـق بـا نیازهـای واقعـی مـردم 
کننـد. مـن بـه دلیـل و علـت حکمرانـان بـه  عمـل 
کـردم.  کشـور دارنـد توجـه  کـه در  دلیـل جایگاهـی 
یعنـی در زبـان دلیـل بایـد همـواره اخاقـی باشـند و 
عطـف بـه زبان علت، سیاسـت ها و رفتارهایی که 
بـر روی زندگـی مـردم اثـر می گذارد بایـد به گونه ای 
را بـه اخاقی شـدن سـوق دهـد.  کـه آن هـا  باشـد 
برخـی می گوینـد عدالـت بـر اخـاق مقـدم اسـت و 
برخـی می گوینـد اخـاق بـر عدالت مقدم اسـت. در 
جایـی کـه پای سیاسـت گذاری و تأثیـر و تأثرات به 
میان می آید، عدالت مقدمه اخاق است. جامعه 
را عادالنـه کنیـد تا بسـتر برای اخاقی شـدن فراهم 
گـر بگوییـم اول بایـد جامعـه را اخاقـی  شـود. امـا ا

کنیـم،  مسـتقر  را  اجتماعـی  عدالـت  سـپس  و 
کـه بـه شـرایط اجتماعـی و  بدیـن معنـی اسـت 
فرهنگی عّلی و تأثیر و تأثرات توجه نداشته ایم. 
توصیه هایـی می کنیـد که فـردی اسـت در حالی 
کـه می خواهیـد میـوه اجتماعـی بچینیـد. میـوه 

اجتماعـی بسـتر اجتماعـی می خواهـد.

مردم ذیل 
اخالقی بودن یا 
اخالقی نبودن 

حکمرانان عمل 
می کنند. این 
یک واقعیت 

است هرچند 
مطلوب نیست. 

چون واقعیت 
است باید به آن 
توجه داشت که 

گر حکمرانان  ا
اخالقی باشند، 

جامعه نیز 
اخالقی می شود
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آیا شما شکل گیری فرایند 
اخالقی شدن جامعه را از 
باال به پایین می دانید؟

گر جامعه  خیـر. مـن چنین تمایزی قائل نیسـتم. ا
می خواهـد اخاقـی باشـد، مـردم و حکمرانـان بایـد 
جامعـه  بخواهیـم  واقعـا  گـر  ا امـا  شـوند؛  اخاقـی 
اخاقـی بشـود، بایـد توجـه را بـه سـمت شـرایط و 
کنیـم  یـا علت محـور معطـوف  عوامـل اجتماعـی 
کـه انسـان ها از زبـان دلیـل و بایـد  کاری نکینـم  و 
می گویـم  مـن  بگیرنـد.  فاصلـه  نبایدهایشـان  و 
کـه روی شـرایط اجتماعـی و  کسـانی هسـتند  چـه 
فرهنگـی عّلـی مـردم تأثیـر می گذارنـد و آن شـرایط 
اجتماعـی و فرهنگـی عّلـی روی زبـان دلیـل مـردم 
اثـر می گـذارد. مـا دو زبـان داریـم: یکـی زبـان  نیـز 
دلیـل یـا بایـد و نبایدهـا و دیگـری زبـان علیـت یـا 
هـر  تحـت  خـاص  انسـان های  تأثـرات.  و  تأثیـر 
شـرایطی بـا همـان زبـان بایدونبایـد خـاص خـود 
انسـان های معمولـی تحـت  امـا  عمـل می کننـد. 
تأثیر روابط متقابل عّلی هم هستند. به طور مثال 
کـرد،  می گوینـد تحـت هـر شـرایطی نبایـد دزدی 
این درسـت اسـت، اما زبان تأثیرگذار و واقعی روی 
اعمـال مـردم چـه تأثیـری می گـذارد و در عمـل چـه 
گر سیاست های اقتصادی  اتفاقی رقم می خورد؟ ا
مـردم را بـه فقـر بکشـاند، آیـا بـاز هـم توقـع داریـد 
عامـه مـردم صرفـا تحـت تأثیـر زبـان بایـد و نبایـد 
گرسـنگی باشـند؟  خـود حتـی بـه قیمـت مـردن از 
کـه تحـت سرپرسـتی او  جـواب زن و بچه هایـی 
هستند را چگونه بدهند؟ آیا حکم کرامت انسانی 
بـرای  و  و غیرعـادی  عـادی  در شـرایط  و سـرقت 
نـرم  پنجـه  و  و در حـال دسـت  نابرخـوردار  اقشـار 
کـردن بـا گرسـنگی یکـی اسـت؟ مـا اصا به شـرایط 
نبایـد  و  بایـد  بلکـه فقـط  عّلـی توجـه نمی کنیـم، 
می گوییـم. مـا بایـد بـه زبان علیت و تأثیـر و تأثرات 

کنیـم. هـم توجـه 

گر فردی در چنان شرایطی  ا
دزدی کرد، آیا کاری 
غیراخالقی مرتکب شده است؟

از زاویـه زبـان دلیـل بلـه، امـا از زاویـه زبـان علـت، 
کـه دیالکتیکـی بیـن  خیـر. اشـکال مـا ایـن اسـت 
صرفـا  و  نمی کنیـم  برقـرار  علـت  و  دلیـل  زبـان 
را  مـردم  رفتارهـای  دلیـل  زبـان  بـا  می خواهیـم 
ارزیابـی کنیـم. در تئـوری، افراد تحت هر شـرایطی 
نبایـد دسـت بـه سـرقت بزننـد، امـا در عمـل وقتـی 
فرد از گرسنگی در حال مرگ است به دلیل همان 
ارزش هایـی کـه شـما اشـاره کردیـد ماننـد عدالـت و 
بـه دلیـل تبعیض هـای نـاروا، بی عدالتـی و توزیـع 
فقـر دسـت  بـا  اجتماعی اقتصـادی  غلـط مواهـب 
و پنجـه نـرم می کنـد، واقعیـت امـر چـه اقتضایـی 
بحـث  ایـن  می کنـد؟  صـادر  حکمـی  چـه  و  دارد 
گر شـما توقع دارید مردم  بسـیار بسـیار مهم اسـت. ا

فقـط بـه این معنا نیسـت که جامعه یـا حکمرانان 
اسـیر سیاسـت زدگی، امنیت زدگـی و اقتصادزدگـی 
گـره  شـده اند، بلکـه همـراه بـا آن یـک بی اخاقـی 
خـورده اسـت. همـراه بـا آن اخاقـی منفـی، دروغ، 
بی توجهـی به فرهنـگ و حقوق جامع شـهروندی 
می آیـد و بـه حسـب ارتبـاط دیالکتیـک و متقابلـی 
که بین مردم و والیان وجود دارد، بی اخاقی های 
حکمرانـان بـه سـوی مـردم نشـت پیـدا می کنـد، 
کـه مـردم از آن هـا خـط  مخصوصـا در جامعـه مـا 
هـم  مـردم  بگوینـد  دروغ  حکمرانـان  می گیرنـد؛ 
دروغ می گوینـد، حکمرانـان راسـت بگوینـد مـردم 
تأثیـر  تحـت  مـردم  عامـه  می گوینـد.  راسـت  هـم 
هـم  امام علـی)ع(  می گیرنـد.  قـرار  حکمرانـان 
می فرماینـد وقتـی سـلطان عـوض می شـود زمانـه 
هـم عـوض می شـود. امـام علـی)ع( ایـن را توصیـه 
نمی کننـد بلکـه می گویند این یک واقعیت اسـت. 
تأثیـر  تحـت  نخبـه  اسـت.  دردآور  مسـئله  ایـن 
علی القاعـده  نخبـه  نمی گیـرد،  قـرار  بداخاقی هـا 
تحـت هـر شـرایطی عطف بـه زبـان اخـاق و باید و 
نبایدش عمل می کند. اما مردم نیرنگ می بینند، 
نیرنـگ می زننـد، تزویـر می بیننـد، تزویـر می کنند. 
مـردم  می دهـد  نشـان   1395 سـال  پیمایـش 
معتقدنـد جامعـه مـا اخاقـی نیسـت. ریشـه ایـن 
بداخاقی هـا بـه حکمرانـان بداخـاق برمی گـردد. 
چـون  اسـت؛  مثبـت  اخـاق  اینجـا  در  مـا  منظـور 
اخـاق دو وجـه مثبـت و منفـی دارد. در جامعـه مـا 
بـه اخـاق مثبـت توجـه نمی شـود و دروغ و نیرنگ 
اقتصـادی  شـایع اسـت. دروغ داللـت اجتماعـی، 
و... دارد. بـه طـور مثـال حکمرانـان قیمـت بنزیـن 
گفتنـد مـا آثـار اقتصـادی آن را  را افزایـش دادنـد و 
گفتنـد مـا اطـاع  کنتـرل می کنیـم، بعـد از آن هـم 
نداشـتیم. ایـن مسـئله فقـط اثـر اقتصـادی بـه جـا 
نمی گـذارد، بلکـه اثـر روحـی، ذهنـی و اخاقـی هـم 
می گـذارد کـه حداقـِل آن بی اعتمـادی اسـت. ایـن 
بی اعتمـادی سـمی مهلـک بـرای جامعـه اسـت. 
برخی از فیلسوفان می گویند جامعه بدون اعتماد 
و هم بسـتگی جامعه پیشـرفته ای نیسـت. ما باید 
بـه سـمتی برویـم که اعتماد متقابل و هم بسـتگی 
وجـود داشـته باشـد. شـما اعتمـاد را از بیـن می برید 
بعـد می گوییـد جامعـه بی اعتمـاد شـده اسـت.  و 
بی اعتمـادی  ایـن  اسـت؟  شـده  بی اعتمـاد  چـرا 
طبیعـی اسـت؛ زیـرا شـما ریشـه و بن مایـه و شـرایط 
آن  نتیجـه  و  کرده ایـد  فراهـم  را  بی اعتمـادی 
هـم بی اعتمـادی شـد. مـا قانـون اساسـی خوبـی 
کـه ایـن قانـون تـا  داریـم، ولـی بحـث ایـن اسـت 
چـه انـدازه اجـرا می شـود و حکمرانـان مـا بـا مـردم 
تـا چـه انـدازه صادقانـه برخـورد می کننـد و از اعتبـار 
قـدرت برخوردارنـد؟ یعنـی هـم قـول صـادق و هـم 
تصمیماتی منطبق با نیازهای واقعی مردم دارند. 
گـر بـه قانـون اساسـی توجه نشـود، تبدیل بـه ابزار  ا

می شـود. هژمونیـک 

تحـت تأثیـر زبـان دلیـل شـما قـرار گیرند، شـما باید 
بـه زبـان علیـت توجـه داشـته باشـید واال شـما یک 
طرفـه توقـع داریـد که اثـر بگذارید و اثر نپذیریـد. در 
ایـن صـورت فـرد هـم بـه نسـخه های بایـد و نبایـد 
انتزاعـی  شـما بی توجـه می شـود. بنابرایـن نبایـد 
فکـر کنیـم. همان طـور کـه به شـما گفتم اخـاق با 
شـرایط اجتماعـی مرتبـط اسـت و در اینجـا خـود را 
نشـان می دهـد کـه ایـن شـرایط واقعـی اجتماعـی، 
کـه دولتمـردان بـه دلیـل  اقتصـادی و سیاسـی مـا 
کلیـدی  اقتصـاد نفتـی و تمرکزگرایـی نقـش بسـیار 
در آن دارنـد، خواه ناخـواه بـر روی بایـد و نبایـد اثـر 
می گـذارد. مـا نمی توانیـم اخـاق را فقـط در بحـث 
از  و  کنیـم  تحلیـل  غیر انتزاعـی  ولـو  آن  وجـودی 
مـردم هـم توقع داشـته باشـیم اخاقی باشـند. بله 
هـر دو بایـد اخاقـی باشـند، امـا بایـد بـه زمینه هـا و 
شـرایط مؤثـر بـر اخـاق هـم توجـه داشـته باشـیم. 
کـه مـردم ذیـل اخاقی بـودن  واقعیـت ایـن اسـت 
یـا اخاقی نبـودن حکمرانـان عمـل می کننـد. ایـن 
نیسـت.  مطلـوب  هرچنـد  اسـت  واقعیـت  یـک 
چـون واقعیـت اسـت بایـد بـه آن توجـه داشـت کـه 
گـر حکمرانـان اخاقـی باشـند، جامعه نیـز اخاقی  ا
می شـود. حکمرانـان ممکـن اسـت در لفظ توصیه 
بـه دروغ نکننـد، امـا سیاست هایشـان عیـن دروغ 
باشـد، یعنـی عمـل مهم اسـت. حکمرانـان به طور 
دائم از فضائل، ارزش ها، آزادی، اخاق، معنویت 
و عدالـت می گوینـد امـا سیاسـت ها خـاف ایـن را 
می گویـد. منظـور مـا رابطـه نظـر و عمـل در عمـل 

اسـت.

آیا شما اخالق را کامال نسبی و 
متناسب با شرایط انسان 
می بینید؟

خیر؛ اما صحبت شما در گروی همین امر بود.
مـن بـه هیـچ وجـه اخاق را نسـبی نمی دانـم. یک 
زمـان بحـث نظـر اسـت و یـک زمـان هـم بحـث 
عمـل. یـک زمـان در مقام باید و نباید اسـت و یک 
کـه  زمـان در مقـام تحقـق. یکـی از آن پنـج ویژگـی 
بـرای اخـاق برشـمردم، »مطلـق« بودن آن اسـت. 
مـن می گویـم اخـاق در زبـان بایـد و نبایـد، مطلـق 
اسـت؛ چـون ریشـه در وجـود دارد. وجـود یـک امـر 
اعتبـاری نیسـت، بلکـه حقیقـی و البتـه منبسـط 
است. انسان دارای وجوه طبیعی، نباتی، حیوانی 
و انسـانی اسـت و وجـه انسـانی او در اجتمـاع اسـت 
رابطـه  روابـط و سـاختارها  بـا خـود، دیگـری،  کـه 
امـا  هسـتند،  وجـودی  زبـان  این هـا  همـه  دارد. 
کنـون بحـث زبان علت و بحث عوامل اجتماعی  ا
اسـاس  بـر  می گوییـم  حـال  می کنیـم.  مطـرح  را 
تعریفی که از انسان ارائه کردیم و نیز ویژگی هایی 
کـه بـرای اخـاق برشـمردیم، آیـا انسـان تحـت هـر 
شـرایط تاریخـی، سیاسـی و اجتماعـی همچنـان 
فلسـفه  مقـام  در  خیـر.  می مانـد؟  باقـی  اخاقـی 

اخـاق، بنـده شـخصا در برابـر فیلسـوفان اخـاق 
اخاقـی  دارم.  موضـع  ناشـناخت گرا  و  نسـبی گرا 
کـردم چنـدان آسـمانی نبـود؛  کـه مـن بـه آن اشـاره 
نبـود.  بالفعـل  چنـدان  هـم  آن  زمینـی  وجـه  امـا 
زمیـن بالفعـل یعنـی جامعـه واقعی که تحـت تأثیر 
گـر بـه آن ارزش هـا و  سیاسـت ها و رفتارهاسـت. ا
آرمان هـای وجـودی در عمل توجه نشـود و خاف 
آن عمـل شـود، آیـا شـما توقـع داریـد بـر روی مـردم 

تأثیـر نگـذارد؟

برای مثال شما آیا کسی که 
تحت این شرایط دزدی 
کرده است، در عمل کاری غیراخالقی 
انجام داده است؟

کنیـم  گـر فقـط بـا زبـان دلیـل دربـاره آن بحـث  ا
کاری  می گوییـم  و  اسـت  مثبـت  آن  جـواب 
غیراخاقـی انجـام داده اسـت. امـا همـان ابتدای 
گفتـم فیلسـوفان و نظریه پـردازان جدیـد  بحـث 
در  و  ندارنـد  توجـه  دلیـل  زبـان  بـه  فقـط  اخـاق 
برابـر نسـبی گرایان و غیـره می ایسـتند و می گوینـد 
و  تاریـخ  در  ریشـه  ولـی  اسـت؛  وجـودی  اخـاق 
جغرافیـا هـم دارد. اجـازه دهیـد بـه عنـوان یـک 
کنـم  عـرض  ضرس قاطـع  بـه  جامعه شـناس 
کـه رخ داده،  از آسـیب های اجتماعـی   بسـیاری 
بـه خاطـر بی توجهـی عملی به همیـن ارزش های 
وجـودی و مطلـق بـوده اسـت. وقتـی می گوییـم 
تأثیـر و تأثـر، نبایـد ذهـن شـما بـه سـوی تأثیـر و 
تأثـر می توانـد  تأثیـر و  ایـن  بـرود.  تأثـری متعالـی 
ناشـی از زور، تهدیـد، اغـوا، اقنـاع و نفـوذ باشـد. 
انسـان ها روی هـم اثـر می گذارند. وقتی حکمران 
نفتـی  اقتصـاد  و  سیاسـت  اسـت،  قـدرت  دارای 
در اختیـار اوسـت و کشـور هـم بـه صـورت متمرکـز 
اداره می شـود و خواه ناخـواه اثر می گـذارد. حال در 
ایـن شـرایط یـا رفتار غیراخاقی مسـتقیم مرتکب 
بـه  غیرمسـتقیم.  غیراخاقـی  رفتـار  یـا  می شـود 
طـور مثـال آیـا وقتـی مـردم چنیـن تورمـی را شـاهد 
هسـتند و بـه دنبـال خریـد ارز و طـا و احتـکار و 
بورس بـازی بـه شـکل مفرطش می رونـد، این کار 
اخاقـی اسـت یـا غیـر اخاقـی؟ علی القاعـده ایـن 
طمـع ورزی  از  نشـان  زیـرا  اسـت؛  غیراخاقـی  کار 
کجاسـت؟  طمـع ورزی  ایـن  ریشـه  ولـی  اسـت، 
انسـان  بـه  صـرف  فردگرایانـه  نگـرش  بـا  البتـه 
کـه قانـع  هیچ وقـت نمی توانیـد بگوییـد انسـانی 
نیسـت، انسـانی غیراخاقی اسـت. اما شـما نباید 
اخاقیـات را فقـط در وجـه فـردی ببینیـد چـون 
انسـان دارای چهـار سـطح اسـت. اتفاقـا یکـی از 
معضـات مـا بی توجهـی بـه اخاقیـات اجتماعـی 
ایـن  نمی بینیـم.  را  اجتماعـی  اخـاق  مـا  اسـت. 
کـه  کـه امـروز در جامعـه شـاهد هسـتیم  اتفاقاتـی 
همـه در تـاش حرص گونـه افزایـش دارایـی خـود 

هسـتند، اصـا خـوب و اخاقـی نیسـت.

آیا منظور شما از اخالق اجتماعی 
توجه به منافع جمعی است؟
هـم  و  جمعـی  ارزش هـای  هـم  مـن  منظـور 
اجتماعـی  اخـاق  اسـت.  وجـودی  ارزش هـای 
نـوع  از  سـر  کـه  دیگـری  بـا  مواجهـه  نـوع  یعنـی 
دوسـتی درآورد. با اینکه حکمرانان سیاسـت های 
اقتصـادی ناموجـه را دنبـال می کننـد، از انسـان ها 
توقـع نوع دوسـتی دارنـد؛ امـا در چنیـن وضعیتـی 
همـه بـه دنبـال منافـع شـخصی خـود هسـتند. آیـا 
بی توجهـی بـه نوع دوسـتی یـک فعـل غیر اخاقـی 
اسـت، بـا توجـه به اینکـه می گوییـم باالترین فعل 
فراهـم  را  شـرایطی  وقتـی  اسـت؟  انفـاق  اخاقـی 
بـه  خودخواهانـه  صـورت  بـه  همـه  کـه  می کنیـد 
دنبـال منافـع شـخصی خـود باشـند و دیگـر انفاقی 
دیده نشـود، آیا این یک فعل اخاقی اسـت؟ شـما 
ُبعـد ربطـی دارد.  کـه اخـاق یـک  توجـه نکردیـد 
و  انقـاب  در  کـه  هسـتند  مردمـی  همـان  این هـا 
دوران دفـاع مقـدس آن گونـه نقش آفرینی کردند؛ 
اقتصـادی  رفتارهـای  و  دلیـل سیاسـت ها  بـه  امـا 
غلـط همگـی طمـاع می شـوند. چنیـن جامعـه ای 
زندگـی سـختی دارد. قناعـت رخـت برمی بنـدد و 
همه به دنبال این هستند که ثروت خود را اضافه 
کننـد. در یـک زمـان بـازار بـورس مطـرح می شـود و 
بـرای تبلیـغ، دوربین ها را به روسـتایی می برند که 
همـه افـراد سـاکن در آنجا در بورس سـرمایه گذاری 
می توانـد  کـه  زندگـی ای  یعنـی  ایـن  کرده انـد. 
راحت تـر و شـیرین تر باشـد، مـدام بـه دنبـال ایـن 
اسـت که از اخبار بورس و دالر مطلع شـود. چرا این 
گونـه می شـود؟ ممکـن اسـت بگوییـد ایـن انسـان 
غیـر اخاقـی شـده اسـت. من می گویم بلـه، اما چه 
عواملی باعث شـده اسـت که انسـان به این ورطه 
کشـیده شـود؟ عوامـل بیرونـی. عوامـل بیرونـی و 
برون شـخصی می تواند متنوع باشـد که بخشـی از 
آن بـه حکمرانان مربوط اسـت. حکمرانـان ما این 
انسـان ها را بـه صـورت افـرادی طماع و اقتصـادزده 
گر انسـان های نخبـه و خاِص  پـرورش می دهند. ا
اخاقِی نوعی را در نظر بگیرید، تحت هر شرایطی 
زیـر بـار ایـن مسـائل نمی رونـد. ایـن انسـانی اسـت 
کـه دلیل محـور اسـت، امـا واقعیـت اجتماعـی چـه 
می گویـد؟ می خواهـم ذهـن شـما را بـه ایـن سـمت 
کـه در تفسـیرتان از اخـاق تـا حـدی نیـز بـه  ببـرم 
کنیـد.  توجـه  جوامـع  جامعه شـناختی  واقعیـات 
یعنـی بـه زبـان علیـت و تأثیر و تأثـر هم توجه کنید 
و صرفـا توجـه بـه بحث هـای هنجـاری وجـودی 
متمرکـز نباشـد. مباحث هنجـاری وجـودی تحت 
گر می خواهید  تأثیر شرایط بیرونی است. بنابراین ا
جامعـه اخاقـی باشـد، هـم بایـد در نشـر اخاقیـات 
بـه مـا هـو اخاقیـات بکوشـید و هم بـه زمینه های 
کنیـد. وقتـی  مسـتعد اخاقی شـدن جامعـه توجـه 
انتزاعـی  صرفـا  باشـید  نداشـته  توجهـی  چنیـن 
برخورد می کنید و نتیجه همین می شـود که امروز 

می بینیم. دستگاه های حکومت به سرعت سند 
منتشـر می کننـد بـدون اینکـه ایـن سـندها نـه در 
داللتشـان و نـه در تکوینشـان توجهـی بـه زندگـی 

عملـی مـردم داشـته باشـد.

چه اقدامی باید انجام داد تا 
جامعه امروز ما اخالقی تر 
شود؟

کـه بـا زبـان اخـاق و دلیـل بـا  گام اول ایـن اسـت 
گـر همه هـم دزد  مـردم صحبـت کنیـم و بگوییـم ا
شـدند، دلیلی برای دزدشـدن شـما نیست. انسان 
اسـتخدام  بـه  را  دلیل محـور سـعی می کنـد علـت 
خـود بگیـرد. اینکـه می گوینـد دلیل، علت اسـت، 
برای انسـان هایی اسـت که به نوعی خودباوری، 
خاقیـت و عمـل دگرگون سـاز رسـیده اند که تحت 
هـر شـرایطی زیـر بـار عمـل غیراخاقـی نمی رونـد. 
در ضمـن توجـه داشـته باشـیم کـه اخـاق را صرفـا 
بـه صـورت فـردی نبینیـم، بلکـه بـه وجـود چهـار 

سـطحی انسـان توجـه کنیـم.
گام دوم آن اسـت کـه حکمرانـان مـا در سیاسـت ها 
اسـت  اثربخـش  مـردم  روی  بـر  کـه  رفتارهایـی  و 
ظرفیت هـای  بایـد  آن هـا  کننـد.  تجدیدنظـر 
قانـون اساسـی درمـورد آزادی و عدالـت اجتماعـی 
را مـورد توجـه قـرار دهنـد. آن هـا بایـد بـه سـمت 
معنوی کـردن و اخاقی کـردن جامعـه گام بردارند. 
آن هـا بایـد هـم زمینه هـای اقتصـادی و اجتماعـی 
افعـال  انجـام  از  کننـد و هـم خودشـان  فراهـم  را 
غیراخاقـی مبـرا باشـند، یعنـی دروغ نگوینـد، بـا 
مـردم صادقانـه برخـورد کننـد، اعتمـاد مـردم را بـه 
دسـت آورنـد و مطابـق بـا نیازهـای واقعـی مـردم 
کننـد. مـن بـه دلیـل و علـت حکمرانـان بـه  عمـل 
کـردم.  کشـور دارنـد توجـه  کـه در  دلیـل جایگاهـی 
یعنـی در زبـان دلیـل بایـد همـواره اخاقـی باشـند و 
عطـف بـه زبان علت، سیاسـت ها و رفتارهایی که 
بـر روی زندگـی مـردم اثـر می گذارد بایـد به گونه ای 
را بـه اخاقی شـدن سـوق دهـد.  کـه آن هـا  باشـد 
برخـی می گوینـد عدالـت بـر اخـاق مقـدم اسـت و 
برخـی می گوینـد اخـاق بـر عدالت مقدم اسـت. در 
جایـی کـه پای سیاسـت گذاری و تأثیـر و تأثرات به 
میان می آید، عدالت مقدمه اخاق است. جامعه 
را عادالنـه کنیـد تا بسـتر برای اخاقی شـدن فراهم 
گـر بگوییـم اول بایـد جامعـه را اخاقـی  شـود. امـا ا

کنیـم،  مسـتقر  را  اجتماعـی  عدالـت  سـپس  و 
کـه بـه شـرایط اجتماعـی و  بدیـن معنـی اسـت 
فرهنگی عّلی و تأثیر و تأثرات توجه نداشته ایم. 
توصیه هایـی می کنیـد که فـردی اسـت در حالی 
کـه می خواهیـد میـوه اجتماعـی بچینیـد. میـوه 

اجتماعـی بسـتر اجتماعـی می خواهـد.

مردم ذیل 
اخالقی بودن یا 
اخالقی نبودن 

حکمرانان عمل 
می کنند. این 
یک واقعیت 

است هرچند 
مطلوب نیست. 

چون واقعیت 
است باید به آن 
توجه داشت که 

گر حکمرانان  ا
اخالقی باشند، 

جامعه نیز 
اخالقی می شود
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گر اجازه بفرمایید در ابتدا گریزی  ا
داشته باشیم به مفهوم 
ایدئولوژی. ایدئولوژی ها اساسا در 
جوامع امروزی چه جایگاه و معنایی 
دارند؟ جامعه ایدئولوژیک را چگونه 
تعریف می فرمایید؟

ایدئولوژیـک،  جامعـه  می گوییـد  شـما  وقتـی 
از جامعـه  منظـور شـما  کـه  اسـت  ایـن  مـن  درک 
یـک  کـه  اسـت  جامعـه ای  ایدئولوژیـک، 
آنجـا  در  رسـمی  و  مسـتقر  حکومتـی،  ایدئولـوژی 
مسـتولی اسـت و مبنـای همـه تصمیم گیری هـا و 
سیاست گذاری هاست و به نوعی بر حوزه عمومی 
و اندیشـه ها و افکار جامعه سـیطره دارد. این نوع 
رفتارهـا  افـکار،  تعاطـی  حکومتـی  ایدئولـوژی  از 
ایـن  می کنـد.  محـدود  را  زندگـی  سـبک  حتـی  و 
کـه مـا نمی توانیـم بگوییـم لزومـا  وضعیتـی اسـت 
ایـن جامعـه ایدئولوژیـک اسـت، بلکـه می توانیـم 
بگوییـم یک جامعه کـه در آنجا ایدئولوژی دولت 
)دولـت بـه معنـای state یا حاکمیت( بر فرهنگ، 
حـوزه  دانشـگاه،  علـم،  اندیشـه،  هنـر،  زندگـی، 
عمومـی، عرصه مدنـی، مطبوعـات، و همین طور 
و  اجتماعـی  اقتصـادی،  سیاسـت گذاری های 
و  بین المللـی  سیاسـت های  و  کشـور  فرهنگـی 
وضعیتـی  ایـن  دارد.  سـیطره  کشـور  دیپلماسـی 
اسـت کـه امـروزه ما کاما درگیر آن هسـتیم. وگرنه 

کـه حتـی  کـه در هـر جامعـه ای هـم  طبیعـی اسـت 
یـا  اداره می شـود  بـا سـبک و سـیاق دموکراتیـک 
دموکراتیـک  سـاختی  دارای  کم وبیـش  به نوعـی 
اسـت ایدئولوژی هایـی وجـود دارد. بـه نظـر بنـده 
کنیـم. در  مـا نمی توانیـم ایدئولـوژی را اهریمنـی 
کلمـه ای اهریمنـی اسـت،  ایـن نـگاه، ایدئولـوژی 
واقعیـت  زیـرا  بشـود،  زدوده  تصـور  ایـن  بایـد  امـا 
جامعـه  حتـی  جامعـه ای  هـر  در  مـردم  زندگـی 
توسـعه یافته،  بـه معنـای متعـارف توسـعه یافته  
کـه حتی توسـعه را همپای دموکراسـی پیـش برده 
شـده اسـت، می بینیـم ایدئولوژی هـای مختلفـی 
گاهـی یـک گـروه یـا طبقـه وجـود  بـه معنـای خودآ
دارد که می خواهد ارزش ها و منافعی را برای خود 
کنـد؛ منظـور ایدئولوژی هـای  تنظیـم و پیگیـری 
مختلـف ملـی، قومـی، زیسـت بومی، اجتماعـی، 
گـر بـه لحـاظ  سوسیالیسـتی، لیبرالـی و... اسـت. ا
معرفت شـناختی ایدئولـوژی را در جامعه شناسـی 
اسـت.  دیگـری  بحـث  کنیـم  نقـد  معرفـت 
ایدئولـوژی بـه لحاظ یک نوع معرفت در مقایسـه 
با معرفت دینی، علمی یا فلسفی چه ویژگی هایی 
وچـه معرض هایـی دارد؟ اینجـا جـای آن بحـث 
نیسـت امـا ایدئولـوژی همیشـه و همه جـا وجـود 
منظومـه ای  و  مسـلک  نوعـی  ایدئولـوژی  دارد. 
و  عایـق  جهان بینی هـا،  باورهـا،  ارزش هـا،  از 
گـر در  کـه تنظیـم شـده اسـت. مـا ا اهدافـی اسـت 

اخالق امݡکان ساز 
به جای اخالق قضاوتݡگر

ݡگفت و ݡگو با مقصود فراستخواه جامعه شناس و استاد برنامه ریزی توسعه آموزش عالـــݡی

کنونــی وقتــی از جامعــه اخالقــی صحبــت می کنیــم، ایــن نــوع جامعــه چگونــه بــه وجــود می آیــد؟ چگونــه  در جهــان 
اخــالق در یــک جامعــه رشــد و افــول می کنــد؟ نظریــات و مدل هــای قدیمــی راجع بــه برقــراری اخــالق در جامعــه چــه 
ــوازم و  ــه ل ــه چ ــت؟ ب ــه چیس ــی جامع ــرای توســعه اخالق ــن روش ب ــد؟ بهتری ــد بوده ان کارآم ــی  ــه میزان ــه چ ــوده و ب ب
گرفتــه از چــه  زمینه هایــی بــرای اجــرای آن نیــاز اســت؟ ریشــه یابی افــول یــا تنــزل اخالقــی در جامعــه امــروز مــا نشــئت 
عواملــی اســت؟ همــه این هــا و بلکــه بیشــتر و مبســوط تر آن هــا در مصاحبــه بــا دکتــر مقــود فراســتخواه، بــه بحــث و 
کــه راه رســیدن  تبــادل نظــر درآمــده اســت. رهیافــت ایــن مصاحبــه، اشــاره  مختصــری اســت بــه مــدل جدیــد اخالقــی 

بــه جامعــه اخالقــی را بیــان می کنــد.

معرفت شناسـی،  در  یـا  معرفـت  جامعه شناسـی 
ایدئولـوژی را بـه مثابـه یـک عرصـه معرفتـی، بـه 
گاهـی  مثابـه یـک زبـان، یـا بـه مثابـه یـک نـوع آ
نقـادی کنیـم، بحـث دیگـری اسـت. بـه نظـر مـن 
منظور شما از جامعه ایدئولوژیک جامعه ای است 
حکومتـی  ایدئولـوژی  یـک  حاکمیـت  تحـت  کـه 
کـه هـم بـر ایدئولوژی هـای  مسـتقر حاکـم اسـت 
دیگـر و هـم بـر زندگـی جامعـه سـیطره دارد. چـون 
گـر مـا وارد بحـث ایدئولـوژی شـویم، موضوعـات  ا
طـور  همیـن  و  معرفت شناسـی  منظـر  از  دیگـر 
گانه ای است.  جامعه شناسی معرفت، بحث جدا
تصور من بر این است که مسئله ما آن نیست که 
در جامعـه، ایدئولوژی هایـی وجـود دارد، چه بسـا 
باشـد  داشـته  وجـود  ایدئولوژی هایـی  جامعـه  در 
کـه در  امـا جامعـه اخاقـی باشـد؛ مثـا جامعـه ای 
آن، نوعـی سلسـله هنجارها، ارزش هـا و اخاقیات 
تـا حـّدی وجـود دارد و در آنجـا پدیده هـای بسـیار 
وحشـتناکی از بداخاقـی و بی اخاقـی اجتماعـی 
جامعـه  آن  در  درعین حـال  و  نمی بینیـد  را 
ایدئولوژی هایـی را هـم می بینیـد. ایـن می توانـد 
یک نوع از وضعیت باشـد. یک وضعیت هم این 
کـه جامعـه ایدئولوژیـک، جامعـه ای تحـت  اسـت 

سـیطره یـک ایدئولـوژی حکومتـی باشـد.
قـرار  حکومتـی  ایدئولـوژی  تحـت  جامعـه ای  گـر  ا
حقـوق،  آزادی هـا،  جامعـه  ایـن  مسـلما  بگیـرد، 
تنوعات، پویایی و اخاقیات درون زای اجتماعی 
خود را از دست خواهد داد. اما در جامعه می تواند 
اجتماعـی،  طبقاتـی،  مدنـی،  ایدئولوژی هـای 
وطنـی  جهـان  محیط زیسـتی،  ملـی،  عمومـی، 
معنـای  بـه  صلح دوسـتی  ایدئولوژی هـای  و 
کلمـه وجـود داشـته باشـد. مثـا در رابطـه  وسـیع 
کـه  کسـانی هسـتند  بشـر،  ایدئولـوژی حقـوق  بـا 
پویش هـا، کمپین هـا و کوشـش های مهم حقوق 
بـا  کسـانی  می بینیـد  شـما  حتـی  دارنـد.  بشـری 
جلوگیـری  بـرای  محیط زیسـتی  ایدئولوژی هـای 
روی  دانشـگاه ها  آزمایشـگاهی  فعالیت هـای  از 
حیوانـات دسـت بـه اعتـراض می زننـد و می گوینـد 
کـه زندگـی مرغـان و ماهیـان  مـا چـه حقـی داریـم 
را کـه در ایـن سـیاره حقـی دارنـد برای رفاه انسـانی 
صورت بنـدی،  وقتـی  کنیـم.  محـدود  خـود 
خطرنـاک  و  زیان بـار  لزومـا  می شـود  ایدئولوژیـک 
نیسـت، البته در صورتی که ایدئولوژی های دیگر 
گفت وگـو را بـه رسـمیت  را بـه رسـمیت بشناسـد، 
تصاحـب  بـه  اینکـه  همـه  از  مهم تـر  و  بشناسـد 
کـه قدسـی هـم بشـود و  دولـت در بیایـد؛ به ویـژه 
انحصـاری  ایدئولـوژی  یـک  براسـاس  حکومـت 
بـر عرصـه مدنـی، سـبک زندگـی، برنامه ریـزی و 

کنـد. پیـدا  سـیطره  و...  سیاسـت گذاری ها 

حال بپردازیم به بحث اخالق. 
مدل ها و روش هایی که برای 
توسعه اخالقی در جوامعی همانند 
جامعه ما استفاده می شده، چه بوده 
است؟ میزان اثربخشی آن ها را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

من به چند مدل از اخاق اشاره می کنم:
 ethics of از اخـاق، نصیحـت اسـت یـک مـدل 
افـراد  از  جامعـه  مـدل،  ایـن  اسـاس  بـر   .advice

گـر تک تـک افـراد را انـدرز  تشـکیل شـده اسـت و ا
افـراد  هرچـه  می شـود.  اخاقـی  جامعـه  بدهیـم، 
اخاقـی شـوند و تعـداد افـراد اخاقـی افزایـش پیـدا 
کنـد از مجمـوع جمع جبری افـراد، جامعه اخاقی 

بـه وجـود می آیـد.
کسـانی  از  برخـی  ایـن مـدل چیسـت؟  کار  شـیوه 
کشـور سیاسـت گذاری های فرهنگـی  ایـن  کـه در 
کشـور  و علمـی را صـورت می دهنـد و می خواهنـد 
کننـد، فـرض پنهـان و پشـت ذهـن آن هـا  را اداره 
ایـن اسـت و چنیـن درکـی از اداره و اخاقی بـودن 
کـه  اسـت  ایـن  آن هـا  کار  شـیوه  دارنـد.  جامعـه 
طـور  بـه  تلویزیـون  در  دهنـد،  تشـکیل  کاس 
باشـند،  داشـته  اخاقـی  آمـوزش  مباحـث  مرتـب 
اداره هـا  در  بگذارنـد،  اخاقـی  درس  دانشـگاه  در 
درس اخـاق حرفـه ای بگذارنـد. ایـن مجموعـه 
شـیوه ها و ابزارهایـی اسـت کـه در این مـدل وجود 
دارد و تقریبـا نتایـج این مدل هم چنین اسـت که 
مقدس نمایـی را در جامعـه رواج می دهـد، همـه 
به نوعـی  و  کننـد  اخـاق  بـه  تظاهـر  می خواهنـد 
مناسـک گرایی اخـاق بـاب می شـود. ایـن مدلـی 
کـه مـن فکـر می کنـم در جامعـه مـا در ایـن  اسـت 
چهاردهـه، یکـی از مدل های مرکزی بوده اسـت و 
اتفاقا حکومت تمایل بسـیاری به این مدل دارد. 
که در گذشـته  این مدل با مدل منبر و خطابه ای 
در دیـن هـم بـوده اسـت شـباهت دارد. البتـه مـن 
نمی خواهـم مفهـوم وعـظ یـا واعـظ را در عالـم و 
اجتماع دینی نهی کنم. آن هم الگویی است؛ اما 
وقتی این الگو به حوزه کشـورداری وارد می شـود، 
مسئله زاسـت. به طورکلـی ایـن مـدْل فـرض را بـر 
بـه جامعـه  اخاقـی  پیام هـای  کـه  گذاشـته  ایـن 
انتقـال می دهـد. تـک تـک افـراد جامعـه را مـورد 
خطـاب قـرار می دهند که راسـت بگوییـد، قوانین 
کنیـد و...؛ سـپس افـراد زیـادی اخاقـی  را رعایـت 
می شـوند و در نهایـت جامعـه اخاقـی می شـود. 
شـاید یکـی از لفاظ تریـن جوامع از نظر لفاظی های 
اخاقی، جامعه ما باشد. پر حرفی ما بسیار است. 
در  معلـم  مـادر،  و  پـدر  همـه نصیحـت می کننـد، 
کاس، مدیرهـا سـر صف مدرسـه، مدیـران ادارات 
کارخانه هـا و سـازمان های دولتـی. در  و  و دوایـر 
کشـور آقایـان هـم در خطابه هاشـان و  حـوزه اداره 
تریبون هایی که بیشـتر در اختیار خودشـان اسـت 
بـه طـور مرتـب نصیحت می کننـد. آن ها بـه جای 
نصیحـت  کشـور،  ایـن  اداره  بـرای  تدبیـر  و  فکـر 
رونـد،  ایـن  طوالنی شـدن  بـا  درنتیجـه  می کننـد. 
گر بررسـی  مردم هم از پیام ها زده شـده اند. شـاید ا
شود جامعه ما یکی از جوامعی است که بیشترین 
نمی خواهـم  داراسـت.  را  اخاقـی  مشـکل های 
بگویم جامعه ما بدتر از جوامع دیگر دنیاست، نه 
تحقیق کرده ام و نه چنین فرضی دارم؛ ولی واقعا 
کـه مشـکات اخاقـی بسـیاری  جامعـه ای اسـت 
دارد و در عیـن حـال، شـاید پیام هـای اخاقـی در 
آن بیشـتر از دیگـر کشـورها باشـد. شـاید بـا بررسـی 
تطبیقی بر اساس مقایسه کشورها و شاخص های 
مختلف با توجه به گروه ها و رسـانه های رسـمی، 
سـازمان های  دانشـگاه ها،  رسـمی،  آموزش هـای 
خدمت و تولید و سازمان های دولتی و غیردولتی 
بتـوان پـی بـه ایـن مسـئله بـرد. بـه نظـر مـن مـدل 
ایـن  مـن  فـرض  نیسـت.  مناسـب  نصیحـت 
کـه در جامعـه ایـران مـدل نصیحـت یکـی  اسـت 
از مدل هـای مسـتقر و مسـلط بـوده اسـت. مـا در 

مـردم،  یعنـی  داشـتیم  نصیحت الملـوک  گذشـته 
ملـوک را نصیحـت کننـد. مـا تقریبا پـس از انقاب 
برعکـس عمـل کرده ایـم. مـردم نمی توانند حکام 
کننـد بلکـه حـکام مـردم را نصیحـت  را نصیحـت 
نصیحت الملـوک  مسـیر  یعنـی  ایـن  می کننـد. 
دگرگـون شـده اسـت. ایـن مـدل جوابگـو نیسـت. 
در مـدل دوم حتـی پـدر و مـادر صرفـا بـا نصیحـت 
گـرم  کـه در یـک خانـواده و اجتمـاع  فرزنـدان خـود 
بـا  کوچـک هسـتند، نتیجـه نمی گیرنـد و بایـد  و 
را  زمینه هایـی  و غیرکامـی  شـیوه های مسـتقیم 
کـه بتواننـد بـرای رشـد و شـکوفایی  کننـد  فراهـم 

کننـد. فرزندانشـان، آن هـا را خـوب تربیـت 
 ethics of« یـا  محتسـبی  مـدل  دوم،  مـدل 
inspector« اسـت. مـدل محتسـبی یعنـی اخـاق 
را  مسـت  و  باشـد  محتسـبی  یعنـی  محتسـبانه، 
بـا  کسـی  وقتـی  کـه  باشـند  محتسـبانی  بگیـرد، 
لباسـی که در ایدئولوژی حاکم غیراخاقی منظور 
شـده اسـت از ماشـین پیاده شـد به او حمله کنند، 
اقسـام  و  انـواع  اخـاْق  نـام  بـه  و  کننـد  دسـتگیر 
اهانت هـا، شـرارت ها و رذالت هـا را علیـه او انجـام 
دهنـد. ایـن مـدل محتسـبی را بـا چشـمان خـود 
کشـور  ایـن  شـهرهای  میادیـن  و  خیابان هـا  در 
یکـی  شـنیده ایم.  را  خبـرش  و  دیـده  کم وبیـش 
تحقیـق  در  پیـش  سـال ها  مـن  دانشـجویان  از 
جوانـان  کـه  رسـید  نتیجـه  ایـن  بـه  رسـاله اش 
می خواهنـد در خیابان هـای شـهرهای مـا سـبک 
زندگـی خـود را داشـته باشـند و هیـچ فکـری بـرای 
مقاومـت در برابـر پلیـس و حکومـت ندارنـد؛ ولـی 
چـون پلیـس مداخله می کند، سـبک زندگی آن ها 
بـه مقاومـت می شـود. یعنـی مـا تحقیقـا  تبدیـل 
کـه پدیـده مقاومـت در  بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم 

گر جامعه ای  ا
تحت ایدئولوژی 

حکومتی قرار 
بگیرد، مسلما 

این جامعه 
آزادی ها، حقوق، 
تنوعات، پویایی 

و اخالقیات 
درون زای 

اجتماعی خود را 
از دست خواهد 

داد

دورهجدید/شمارهششم/خردادماه1400ضمیمهاندیشهوعلومانسانــــݡیروزنامهاصفهانزیبا 4041



گر اجازه بفرمایید در ابتدا گریزی  ا
داشته باشیم به مفهوم 
ایدئولوژی. ایدئولوژی ها اساسا در 
جوامع امروزی چه جایگاه و معنایی 
دارند؟ جامعه ایدئولوژیک را چگونه 
تعریف می فرمایید؟

ایدئولوژیـک،  جامعـه  می گوییـد  شـما  وقتـی 
از جامعـه  منظـور شـما  کـه  اسـت  ایـن  مـن  درک 
یـک  کـه  اسـت  جامعـه ای  ایدئولوژیـک، 
آنجـا  در  رسـمی  و  مسـتقر  حکومتـی،  ایدئولـوژی 
مسـتولی اسـت و مبنـای همـه تصمیم گیری هـا و 
سیاست گذاری هاست و به نوعی بر حوزه عمومی 
و اندیشـه ها و افکار جامعه سـیطره دارد. این نوع 
رفتارهـا  افـکار،  تعاطـی  حکومتـی  ایدئولـوژی  از 
ایـن  می کنـد.  محـدود  را  زندگـی  سـبک  حتـی  و 
کـه مـا نمی توانیـم بگوییـم لزومـا  وضعیتـی اسـت 
ایـن جامعـه ایدئولوژیـک اسـت، بلکـه می توانیـم 
بگوییـم یک جامعه کـه در آنجا ایدئولوژی دولت 
)دولـت بـه معنـای state یا حاکمیت( بر فرهنگ، 
حـوزه  دانشـگاه،  علـم،  اندیشـه،  هنـر،  زندگـی، 
عمومـی، عرصه مدنـی، مطبوعـات، و همین طور 
و  اجتماعـی  اقتصـادی،  سیاسـت گذاری های 
و  بین المللـی  سیاسـت های  و  کشـور  فرهنگـی 
وضعیتـی  ایـن  دارد.  سـیطره  کشـور  دیپلماسـی 
اسـت کـه امـروزه ما کاما درگیر آن هسـتیم. وگرنه 

کـه حتـی  کـه در هـر جامعـه ای هـم  طبیعـی اسـت 
یـا  اداره می شـود  بـا سـبک و سـیاق دموکراتیـک 
دموکراتیـک  سـاختی  دارای  کم وبیـش  به نوعـی 
اسـت ایدئولوژی هایـی وجـود دارد. بـه نظـر بنـده 
کنیـم. در  مـا نمی توانیـم ایدئولـوژی را اهریمنـی 
کلمـه ای اهریمنـی اسـت،  ایـن نـگاه، ایدئولـوژی 
واقعیـت  زیـرا  بشـود،  زدوده  تصـور  ایـن  بایـد  امـا 
جامعـه  حتـی  جامعـه ای  هـر  در  مـردم  زندگـی 
توسـعه یافته،  بـه معنـای متعـارف توسـعه یافته  
کـه حتی توسـعه را همپای دموکراسـی پیـش برده 
شـده اسـت، می بینیـم ایدئولوژی هـای مختلفـی 
گاهـی یـک گـروه یـا طبقـه وجـود  بـه معنـای خودآ
دارد که می خواهد ارزش ها و منافعی را برای خود 
کنـد؛ منظـور ایدئولوژی هـای  تنظیـم و پیگیـری 
مختلـف ملـی، قومـی، زیسـت بومی، اجتماعـی، 
گـر بـه لحـاظ  سوسیالیسـتی، لیبرالـی و... اسـت. ا
معرفت شـناختی ایدئولـوژی را در جامعه شناسـی 
اسـت.  دیگـری  بحـث  کنیـم  نقـد  معرفـت 
ایدئولـوژی بـه لحاظ یک نوع معرفت در مقایسـه 
با معرفت دینی، علمی یا فلسفی چه ویژگی هایی 
وچـه معرض هایـی دارد؟ اینجـا جـای آن بحـث 
نیسـت امـا ایدئولـوژی همیشـه و همه جـا وجـود 
منظومـه ای  و  مسـلک  نوعـی  ایدئولـوژی  دارد. 
و  عایـق  جهان بینی هـا،  باورهـا،  ارزش هـا،  از 
گـر در  کـه تنظیـم شـده اسـت. مـا ا اهدافـی اسـت 

اخالق امݡکان ساز 
به جای اخالق قضاوتݡگر

ݡگفت و ݡگو با مقصود فراستخواه جامعه شناس و استاد برنامه ریزی توسعه آموزش عالـــݡی

کنونــی وقتــی از جامعــه اخالقــی صحبــت می کنیــم، ایــن نــوع جامعــه چگونــه بــه وجــود می آیــد؟ چگونــه  در جهــان 
اخــالق در یــک جامعــه رشــد و افــول می کنــد؟ نظریــات و مدل هــای قدیمــی راجع بــه برقــراری اخــالق در جامعــه چــه 
ــوازم و  ــه ل ــه چ ــت؟ ب ــه چیس ــی جامع ــرای توســعه اخالق ــن روش ب ــد؟ بهتری ــد بوده ان کارآم ــی  ــه میزان ــه چ ــوده و ب ب
گرفتــه از چــه  زمینه هایــی بــرای اجــرای آن نیــاز اســت؟ ریشــه یابی افــول یــا تنــزل اخالقــی در جامعــه امــروز مــا نشــئت 
عواملــی اســت؟ همــه این هــا و بلکــه بیشــتر و مبســوط تر آن هــا در مصاحبــه بــا دکتــر مقــود فراســتخواه، بــه بحــث و 
کــه راه رســیدن  تبــادل نظــر درآمــده اســت. رهیافــت ایــن مصاحبــه، اشــاره  مختصــری اســت بــه مــدل جدیــد اخالقــی 

بــه جامعــه اخالقــی را بیــان می کنــد.

معرفت شناسـی،  در  یـا  معرفـت  جامعه شناسـی 
ایدئولـوژی را بـه مثابـه یـک عرصـه معرفتـی، بـه 
گاهـی  مثابـه یـک زبـان، یـا بـه مثابـه یـک نـوع آ
نقـادی کنیـم، بحـث دیگـری اسـت. بـه نظـر مـن 
منظور شما از جامعه ایدئولوژیک جامعه ای است 
حکومتـی  ایدئولـوژی  یـک  حاکمیـت  تحـت  کـه 
کـه هـم بـر ایدئولوژی هـای  مسـتقر حاکـم اسـت 
دیگـر و هـم بـر زندگـی جامعـه سـیطره دارد. چـون 
گـر مـا وارد بحـث ایدئولـوژی شـویم، موضوعـات  ا
طـور  همیـن  و  معرفت شناسـی  منظـر  از  دیگـر 
گانه ای است.  جامعه شناسی معرفت، بحث جدا
تصور من بر این است که مسئله ما آن نیست که 
در جامعـه، ایدئولوژی هایـی وجـود دارد، چه بسـا 
باشـد  داشـته  وجـود  ایدئولوژی هایـی  جامعـه  در 
کـه در  امـا جامعـه اخاقـی باشـد؛ مثـا جامعـه ای 
آن، نوعـی سلسـله هنجارها، ارزش هـا و اخاقیات 
تـا حـّدی وجـود دارد و در آنجـا پدیده هـای بسـیار 
وحشـتناکی از بداخاقـی و بی اخاقـی اجتماعـی 
جامعـه  آن  در  درعین حـال  و  نمی بینیـد  را 
ایدئولوژی هایـی را هـم می بینیـد. ایـن می توانـد 
یک نوع از وضعیت باشـد. یک وضعیت هم این 
کـه جامعـه ایدئولوژیـک، جامعـه ای تحـت  اسـت 

سـیطره یـک ایدئولـوژی حکومتـی باشـد.
قـرار  حکومتـی  ایدئولـوژی  تحـت  جامعـه ای  گـر  ا
حقـوق،  آزادی هـا،  جامعـه  ایـن  مسـلما  بگیـرد، 
تنوعات، پویایی و اخاقیات درون زای اجتماعی 
خود را از دست خواهد داد. اما در جامعه می تواند 
اجتماعـی،  طبقاتـی،  مدنـی،  ایدئولوژی هـای 
وطنـی  جهـان  محیط زیسـتی،  ملـی،  عمومـی، 
معنـای  بـه  صلح دوسـتی  ایدئولوژی هـای  و 
کلمـه وجـود داشـته باشـد. مثـا در رابطـه  وسـیع 
کـه  کسـانی هسـتند  بشـر،  ایدئولـوژی حقـوق  بـا 
پویش هـا، کمپین هـا و کوشـش های مهم حقوق 
بـا  کسـانی  می بینیـد  شـما  حتـی  دارنـد.  بشـری 
جلوگیـری  بـرای  محیط زیسـتی  ایدئولوژی هـای 
روی  دانشـگاه ها  آزمایشـگاهی  فعالیت هـای  از 
حیوانـات دسـت بـه اعتـراض می زننـد و می گوینـد 
کـه زندگـی مرغـان و ماهیـان  مـا چـه حقـی داریـم 
را کـه در ایـن سـیاره حقـی دارنـد برای رفاه انسـانی 
صورت بنـدی،  وقتـی  کنیـم.  محـدود  خـود 
خطرنـاک  و  زیان بـار  لزومـا  می شـود  ایدئولوژیـک 
نیسـت، البته در صورتی که ایدئولوژی های دیگر 
گفت وگـو را بـه رسـمیت  را بـه رسـمیت بشناسـد، 
تصاحـب  بـه  اینکـه  همـه  از  مهم تـر  و  بشناسـد 
کـه قدسـی هـم بشـود و  دولـت در بیایـد؛ به ویـژه 
انحصـاری  ایدئولـوژی  یـک  براسـاس  حکومـت 
بـر عرصـه مدنـی، سـبک زندگـی، برنامه ریـزی و 

کنـد. پیـدا  سـیطره  و...  سیاسـت گذاری ها 

حال بپردازیم به بحث اخالق. 
مدل ها و روش هایی که برای 
توسعه اخالقی در جوامعی همانند 
جامعه ما استفاده می شده، چه بوده 
است؟ میزان اثربخشی آن ها را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

من به چند مدل از اخاق اشاره می کنم:
 ethics of از اخـاق، نصیحـت اسـت یـک مـدل 
افـراد  از  جامعـه  مـدل،  ایـن  اسـاس  بـر   .advice

گـر تک تـک افـراد را انـدرز  تشـکیل شـده اسـت و ا
افـراد  هرچـه  می شـود.  اخاقـی  جامعـه  بدهیـم، 
اخاقـی شـوند و تعـداد افـراد اخاقـی افزایـش پیـدا 
کنـد از مجمـوع جمع جبری افـراد، جامعه اخاقی 

بـه وجـود می آیـد.
کسـانی  از  برخـی  ایـن مـدل چیسـت؟  کار  شـیوه 
کشـور سیاسـت گذاری های فرهنگـی  ایـن  کـه در 
کشـور  و علمـی را صـورت می دهنـد و می خواهنـد 
کننـد، فـرض پنهـان و پشـت ذهـن آن هـا  را اداره 
ایـن اسـت و چنیـن درکـی از اداره و اخاقی بـودن 
کـه  اسـت  ایـن  آن هـا  کار  شـیوه  دارنـد.  جامعـه 
طـور  بـه  تلویزیـون  در  دهنـد،  تشـکیل  کاس 
باشـند،  داشـته  اخاقـی  آمـوزش  مباحـث  مرتـب 
اداره هـا  در  بگذارنـد،  اخاقـی  درس  دانشـگاه  در 
درس اخـاق حرفـه ای بگذارنـد. ایـن مجموعـه 
شـیوه ها و ابزارهایـی اسـت کـه در این مـدل وجود 
دارد و تقریبـا نتایـج این مدل هم چنین اسـت که 
مقدس نمایـی را در جامعـه رواج می دهـد، همـه 
به نوعـی  و  کننـد  اخـاق  بـه  تظاهـر  می خواهنـد 
مناسـک گرایی اخـاق بـاب می شـود. ایـن مدلـی 
کـه مـن فکـر می کنـم در جامعـه مـا در ایـن  اسـت 
چهاردهـه، یکـی از مدل های مرکزی بوده اسـت و 
اتفاقا حکومت تمایل بسـیاری به این مدل دارد. 
که در گذشـته  این مدل با مدل منبر و خطابه ای 
در دیـن هـم بـوده اسـت شـباهت دارد. البتـه مـن 
نمی خواهـم مفهـوم وعـظ یـا واعـظ را در عالـم و 
اجتماع دینی نهی کنم. آن هم الگویی است؛ اما 
وقتی این الگو به حوزه کشـورداری وارد می شـود، 
مسئله زاسـت. به طورکلـی ایـن مـدْل فـرض را بـر 
بـه جامعـه  اخاقـی  پیام هـای  کـه  گذاشـته  ایـن 
انتقـال می دهـد. تـک تـک افـراد جامعـه را مـورد 
خطـاب قـرار می دهند که راسـت بگوییـد، قوانین 
کنیـد و...؛ سـپس افـراد زیـادی اخاقـی  را رعایـت 
می شـوند و در نهایـت جامعـه اخاقـی می شـود. 
شـاید یکـی از لفاظ تریـن جوامع از نظر لفاظی های 
اخاقی، جامعه ما باشد. پر حرفی ما بسیار است. 
در  معلـم  مـادر،  و  پـدر  همـه نصیحـت می کننـد، 
کاس، مدیرهـا سـر صف مدرسـه، مدیـران ادارات 
کارخانه هـا و سـازمان های دولتـی. در  و  و دوایـر 
کشـور آقایـان هـم در خطابه هاشـان و  حـوزه اداره 
تریبون هایی که بیشـتر در اختیار خودشـان اسـت 
بـه طـور مرتـب نصیحت می کننـد. آن ها بـه جای 
نصیحـت  کشـور،  ایـن  اداره  بـرای  تدبیـر  و  فکـر 
رونـد،  ایـن  طوالنی شـدن  بـا  درنتیجـه  می کننـد. 
گر بررسـی  مردم هم از پیام ها زده شـده اند. شـاید ا
شود جامعه ما یکی از جوامعی است که بیشترین 
نمی خواهـم  داراسـت.  را  اخاقـی  مشـکل های 
بگویم جامعه ما بدتر از جوامع دیگر دنیاست، نه 
تحقیق کرده ام و نه چنین فرضی دارم؛ ولی واقعا 
کـه مشـکات اخاقـی بسـیاری  جامعـه ای اسـت 
دارد و در عیـن حـال، شـاید پیام هـای اخاقـی در 
آن بیشـتر از دیگـر کشـورها باشـد. شـاید بـا بررسـی 
تطبیقی بر اساس مقایسه کشورها و شاخص های 
مختلف با توجه به گروه ها و رسـانه های رسـمی، 
سـازمان های  دانشـگاه ها،  رسـمی،  آموزش هـای 
خدمت و تولید و سازمان های دولتی و غیردولتی 
بتـوان پـی بـه ایـن مسـئله بـرد. بـه نظـر مـن مـدل 
ایـن  مـن  فـرض  نیسـت.  مناسـب  نصیحـت 
کـه در جامعـه ایـران مـدل نصیحـت یکـی  اسـت 
از مدل هـای مسـتقر و مسـلط بـوده اسـت. مـا در 

مـردم،  یعنـی  داشـتیم  نصیحت الملـوک  گذشـته 
ملـوک را نصیحـت کننـد. مـا تقریبا پـس از انقاب 
برعکـس عمـل کرده ایـم. مـردم نمی توانند حکام 
کننـد بلکـه حـکام مـردم را نصیحـت  را نصیحـت 
نصیحت الملـوک  مسـیر  یعنـی  ایـن  می کننـد. 
دگرگـون شـده اسـت. ایـن مـدل جوابگـو نیسـت. 
در مـدل دوم حتـی پـدر و مـادر صرفـا بـا نصیحـت 
گـرم  کـه در یـک خانـواده و اجتمـاع  فرزنـدان خـود 
بـا  کوچـک هسـتند، نتیجـه نمی گیرنـد و بایـد  و 
را  زمینه هایـی  و غیرکامـی  شـیوه های مسـتقیم 
کـه بتواننـد بـرای رشـد و شـکوفایی  کننـد  فراهـم 

کننـد. فرزندانشـان، آن هـا را خـوب تربیـت 
 ethics of« یـا  محتسـبی  مـدل  دوم،  مـدل 
inspector« اسـت. مـدل محتسـبی یعنـی اخـاق 
را  مسـت  و  باشـد  محتسـبی  یعنـی  محتسـبانه، 
بـا  کسـی  وقتـی  کـه  باشـند  محتسـبانی  بگیـرد، 
لباسـی که در ایدئولوژی حاکم غیراخاقی منظور 
شـده اسـت از ماشـین پیاده شـد به او حمله کنند، 
اقسـام  و  انـواع  اخـاْق  نـام  بـه  و  کننـد  دسـتگیر 
اهانت هـا، شـرارت ها و رذالت هـا را علیـه او انجـام 
دهنـد. ایـن مـدل محتسـبی را بـا چشـمان خـود 
کشـور  ایـن  شـهرهای  میادیـن  و  خیابان هـا  در 
یکـی  شـنیده ایم.  را  خبـرش  و  دیـده  کم وبیـش 
تحقیـق  در  پیـش  سـال ها  مـن  دانشـجویان  از 
جوانـان  کـه  رسـید  نتیجـه  ایـن  بـه  رسـاله اش 
می خواهنـد در خیابان هـای شـهرهای مـا سـبک 
زندگـی خـود را داشـته باشـند و هیـچ فکـری بـرای 
مقاومـت در برابـر پلیـس و حکومـت ندارنـد؛ ولـی 
چـون پلیـس مداخله می کند، سـبک زندگی آن ها 
بـه مقاومـت می شـود. یعنـی مـا تحقیقـا  تبدیـل 
کـه پدیـده مقاومـت در  بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم 

گر جامعه ای  ا
تحت ایدئولوژی 

حکومتی قرار 
بگیرد، مسلما 

این جامعه 
آزادی ها، حقوق، 
تنوعات، پویایی 

و اخالقیات 
درون زای 

اجتماعی خود را 
از دست خواهد 

داد
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ایدئولوژیکـی  تعبیـر  آن  دل  از  و  کنیـم  دنبـال 
جدیدی هم سـاخته و پرداخته ایم. ایدئولوژی 
مـدرن  دنیـای  بـه  متعلـق  کـه  اسـت  مفهومـی 
بـه  مـدرن  دنیـای  از  را  مفهـوم  ایـن  مـا  اسـت. 
عاریـه گرفتیـم و بـرای دیـن کـه غیرایدئولوژیـک 
کردیـم، بـه تصاحـب خـود  اسـت، صورت بنـدی 
درآوردیـم و بـا چهارچوب هـای فقهی وحکومتـی 
اخـاق  می خواهیـم  خودمـان  ایدئولوژیکـی  و 
جامعـه  در  را  مناسـک گرایانه ای  و  متشـرعانه 
حسـب  بـر  حتـی  کـه  هـم  کسـانی  دهیـم.  رواج 
تفاوت هـای فـردی، متدیـن نیسـتند، یعنـی بـه 
ع  لحـاظ سـبک زندگـی و فرهنـگ خانواده متشـر
و شـریعت گرا نیسـتند، از آن هـا هـم می خواهیـم 
رفتـار شـرعی داشـته باشـند؛ هرچنـد ایـن افـراد از 
برخوردارنـد.  اسـامی  کلـی  اصـول  سلسـله  یـک 

برابـر دولـت مـّد نظـر اولیـه جوانـان نبود. ایـن نوع 
سـبک  کـه  می خواسـتند  اجتماعـی  گروه هـای  از 
زندگـی خـود را بیـان و عیان کنند، عایق و ذوق و 
ذائقه هـای خـود را دنبال کنند؛ اما وقتی برایشـان 
بـه  زندگـی  سـبک  می شـود،  ایجـاد  محدودیـت 
کـه  پدیـده ای  تبدیـل می شـود؛  مقاومـت  پدیـده 
نتیجـه رفتـار دولـت اسـت، نه اینکـه آن هـا از ابتدا 

گرفتـه باشـند. تصمیـم بـه مقاومـت 
کـه  به هرحـال مـدل محتسـبی شـیوه ای اسـت 
در  و  می شـود  اخـاق  متولـی  حکومـت  آن  در 
پـی تغییـر اخـاق مـردم طبـق معیارهـای مـورد 
کمال هـای  از  پیـروی  یعنـی  اسـت.  خـود  نظـر 
اخاقـی را مدنظـر قرار می دهد. مثا انسـان باید 
سلسـله اصولی را در رفتـار و لبـاس خـود رعایـت 
کنـد، چـه چیـزی را بخـورد یـا نخـورد، چـه زمان 
حکومـت  ایـن  نخـورد.  زمـان  چـه  و  بخـورد 
به عنـوان  اصـول  ایـن  بخواهیـم  گـر  ا می گویـد 
محتسـب  یـک  بـه  شـود  محسـوب  اخـاق 
کـه  اسـت  کسـانی  از  یکـی  حافـظ  نیازمندیـم. 
و  انتقـادی  تنـد  بسـیار  زبـان  بـا  و  زیبایـی  بـه 
رندانـه بیـان می کنـد کـه چطـور محتسـبان بازار 
زهـد و ریـا بـر پـا می کننـد و ایـن چـه پیامدهایـی 
در  اسـت.  داشـته  ایرانـی  فرهنـگ  و  تاریـخ  در 
کمانـی  حا مبتابـه  شـیراز  شـهر  حافـظ،  روزگار 
فجـور،  و  فسـق  بـا  مبـارزه  به عنـوان  کـه  بـود 
را بـه راه می انداختنـد و او در  مـدل محتسـبی 
رابطـه بـا محتسـبی بحث های بسـیار جالبی در 
کلـی مـدل محتسـبی  اشـعار خـود دارد. بـه طـور 
کـه بایـد اخـاق مـردم را مطابـق  چنیـن اسـت 
کنیـم و  معیارهـای مـورد نظـر خودمـان اصـاح 
آن ها را به ضوابط مقررشـده در یک ایدئولوژی 
مسـلط پایبنـد کنیـم. این ایدئولـوژی که بحث 
چهارچوب هـای  همـان  هسـت،  هـم  شـما 
تعبیـر  آن  از  البتـه  کـه  اسـت  حکومتـی  فقـه 
ایدئولوژیـک هـم شـده اسـت. مـا دارای فقهـی 
کنتـرل  کـه می خواسـت بـدن و ذهـن را  بودیـم 
کنـد؛ امـا ایـن در یـک اجتمـاع ایمانـی و دینـی 
عمـل می کـرد نـه به صـورت دولتی. مـا این فقه 
را از جایـگاه سـابق خـود منتقـل و آن را بـه فقـه 
کردیـم. سـپس یـک دیـدگاه  حکومتـی تبدیـل 
قـدرت،  بـا  و حـال  کردیـم  کـم  را حا فقـه  آن  از 
را  آن  می خواهیـم  سـیطره  و  جبـر  زور،  اعمـال 

گـر از آن هـا بپرسـید دیِنتـان چیسـت؟ می گوینـد  ا
گـر بپرسـید مذهبتـان چیسـت؟  ا اسـام و حتـی 
اسـت  ممکـن  گاهـی  و  عشـری  اثنـی  می گوینـد 
ولـی  دهنـد؛  انجـام  را  دینـی  مسـائل  از  برخـی 
پایبنـد  ع  شـر خـاص  قالب هـای  بـه  چنـدان 
دانشـگاه ها،  مـدارس،  اداره هـا،  در  نیسـتند. 
مجامع عمومی، محافل هنری، عرصه سـینما، 
رسـانه ها،  و  تلویزیـون  عرصـه  تئاتـر،  عرصـه 
کـه سـاخته می شـود و داسـتان هایی  فیلم هایـی 
اخـاق  آن  از  غیـر  نبایـد  می شـود،  نوشـته  کـه 
ایـن  در  زیـرا  باشـد؛  دیگـری  چیـز  متشـرعانه 
صـورت سانسـور می شـود. بنابرایـن در هنر، علم 
و فرهنـگ همـه چیـز بـه زندگـی روزمـره محـدود 
می شـود. این شـیوه الزمه مدل محتسبی است؛ 
کنتـرل سـبک زندگـی، لباس پوشـیدن، مصـارف 
ک مردم،  روابط اجتماعی در شـهر و  مردم، خورا

کوچـه و بـازار، مجامـع و مهمانی ها. از سـال های 
دور و نزدیـک حریـم خصوصی افـراد از مداخات 
محتسـبانه بـه نـام اخـاق در امـان نبوده اسـت.

این مدل هایی که بیان 
فرمودین، به چه 
میزانی می توانند در اخالقی تر شدن 
جامعه، موفق باشند؟

 تـا اینجـای بحـث مـن دو مـدل از اخاقی کـردن 
از  پـس  کـردم.  بیـان  را  جامعـه  اخاقی شـدن  و 
کـه از انقـاب می گـذرد، هـر دوی ایـن  چهاردهـه 
موفـق  هیچ کـدام  امـا  می شـده؛  اعمـال  مدل هـا 
لطمـه  اخـاق  سـاحت  بـه  درضمـن،  نبوده انـد. 
نه تنهـا  مـدل  دو  ایـن  مـن  نظـر  بـه  زده انـد.  هـم 
مدل هـای مطلوبـی نیسـتند، بلکـه عمـا بنـا بـه 

بسـیار  هزینه هـای  قبـول  از  بعـد  تجربـه  گواهـی 
ایـن دو  اعمـال  نبوده انـد. در جهـت  موفـق هـم 
مـدل در جامعـه بخـش عظیمـی از بودجه هـای 
اختصـاص  سـازمان هایی  بـه  کشـور  سـاالنه 
کـه چنـدان بررسـی نمی شـوند،  داده شـده اسـت 
حساب رسـی ندارند و انواع و اقسـام عدم شفافیت 
نـه  مـدل  دو  ایـن  دارد.  وجـود  آن هـا  در  فسـاد  و 
ممکـن بـود و نه مطلـوب. ضمن اینکه می توانیم 
ایـن  مطلوب نبـودن  و  ممکن نبـودن  دالیـل 
مدل ها را مطرح کنیم، تجربه چهار دهه گذشته 
را نشـان داده اسـت. هـم جواب گونبـودن آن هـا 

آیا عالوه بر این مدل های قدیمی 
که فرمودید، می توان از مدل 
دیگری به نام مدل اخالق جایزه ای و 
تشویقی هم نام برد؟ یعنی همان 
مدلی که برای رعایت اخالق، وعده 

نیکو در این جهان و جهان پسین 
می دهد؟
کوپنـی یـا محـرک پاسـخ اسـت؛ یعنـی  ایـن مـدْل 
انجـام  بـرای  را  او  و  بدهیـم  جامعـه  بـه  چیـزی 
کاری تشـویق کنیـم. مثـا بـه فرد پولـی می دهیم 
در  می توانـد  مـدل  ایـن   . و...  بخوانـد  درس  تـا 
کـه در آن  رابطـه بـا مسـائل دیگـر هـم اجـرا شـود 
بـا سلسله مشـوق های ظاهـری بخواهیـم نوعـی 
ایـن  دهیـم.  افزایـش  را  اجتماعـی  رفتارهـای  از 
مـدل را شـاید نتـوان به عنـوان یـک مدل مسـتقل 
درنظـر گرفـت؛ امـا بحـث شـما جالـب اسـت. مثـا 
بسـکتبال  دریاچـه  یـک  در  کـه  را  دلفین هایـی 
بـازی  درواقـع  بگیریـد.  نظـر  در  می کننـد  بـازی 
بسـکتبال توسـط دلفین هـا بـر اسـاس محـرک - 
پاسـخ انجـام می شـود. صاحبـان دریاچـه تغذیـه 
آن هـا را بـه شـیوه ای تنظیم کردند که رفتـار آن ها 
کـه بـا  کبوترهـای اسـکینر هـم  را شـرطی می کنـد. 
بال هایشـان پینگ پنگ بازی می کنند، از طریق 
می شـود.  داده  آمـوزش  آنـان  بـه  روشـی  چنیـن 
و  محرک پاسـخ  رفتارهـای  رفتارهـا،  ایـن  بـه  مـا 
رفتارهـای شـرطی می گوییـم. رفتارهـای شـرطی، 
اخاقـی خلـق می کند که نوعی تظاهـرات اخاقی 
اسـت؛ رفتارهـای ظاهری و کوتاه مـدت و بی دوام 
کـه براسـاس جوایـزی، آن هـم براسـاس اهـداف 
جایزه دهنـده  بـه وجـود می آید. این تعبیر زیبایی 

کار بردیـد یعنـی جایـزه ای، ایـن هـم  کـه شـما بـه 
مـدل  ایـن  شـاید  باشـد.  مـدل  یـک  می توانـد 
کمتـر خطرنـاک باشـد و حداقـل جایـزه ای بـرای 
برخـی سلسـله رفتارها می دهـد؛ ولـی مـدل پایـدار 
یـک سـازمان  در  مثـا  اینکـه  نیسـت.  و عمیقـی 
در  یـا  می دهنـد  جایـزه  کاری،  انجـام  خاطـر  بـه 
کاس هایـی شـرکت می کننـد و رتبـه و مرخصـی 
می دهنـد هـر چنـد مبتـذل اسـت، اما از محتسـبی 
بهتـر اسـت. با ایـن حال این مدل، مدل مناسـبی 
بـرای اخاقی شـدن جامعـه نیسـت؛ چـون مدلـی 
رفتارگرایانه است؛ یعنی رفتارهای شرطی اخاقی 
اخاقـی  شـرطی  رفتارهـای  ایـن  مـی آورد.  پدیـد 
بحـران  بـروز  و  شـرایط  تغییـر  بـا  و  نیسـت  پایـدار 
دوام  بـا  اخاقـی  می شـود.  دگرگـون  سـختی ها  و 
گاهـی و  اسـت کـه از سـر تأّمـل، درون زا، بـا نوعـی آ
احسـاس نیـاز درونـی و تربیت هـای عمیـق و نافـذ 
و  خانـواده  مـدارس،  طریـق  از  تربیتـی  و  تعلیـم 

باشـد. نهادهـای اجتماعـی 

مدل محتسبی 
شیوه ای است 

که در آن حکومت 
متولی اخالق 
می شود و در 

پی تغییر اخالق 
مردم طبق 

معیارهای مورد 
نظر خود است. 

یعنی پیروی 
از کمال های 

اخالقی را مدنظر 
قرار می دهد

 ما دارای فقهی 
بودیم که 

می خواست بدن 
کنترل  و ذهن را 

کند؛ اما این 
در یک اجتماع 
ایمانی و دینی 

عمل می کرد نه 
به صورت دولتی.
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ایدئولوژیکـی  تعبیـر  آن  دل  از  و  کنیـم  دنبـال 
جدیدی هم سـاخته و پرداخته ایم. ایدئولوژی 
مـدرن  دنیـای  بـه  متعلـق  کـه  اسـت  مفهومـی 
بـه  مـدرن  دنیـای  از  را  مفهـوم  ایـن  مـا  اسـت. 
عاریـه گرفتیـم و بـرای دیـن کـه غیرایدئولوژیـک 
کردیـم، بـه تصاحـب خـود  اسـت، صورت بنـدی 
درآوردیـم و بـا چهارچوب هـای فقهی وحکومتـی 
اخـاق  می خواهیـم  خودمـان  ایدئولوژیکـی  و 
جامعـه  در  را  مناسـک گرایانه ای  و  متشـرعانه 
حسـب  بـر  حتـی  کـه  هـم  کسـانی  دهیـم.  رواج 
تفاوت هـای فـردی، متدیـن نیسـتند، یعنـی بـه 
ع  لحـاظ سـبک زندگـی و فرهنـگ خانواده متشـر
و شـریعت گرا نیسـتند، از آن هـا هـم می خواهیـم 
رفتـار شـرعی داشـته باشـند؛ هرچنـد ایـن افـراد از 
برخوردارنـد.  اسـامی  کلـی  اصـول  سلسـله  یـک 

برابـر دولـت مـّد نظـر اولیـه جوانـان نبود. ایـن نوع 
سـبک  کـه  می خواسـتند  اجتماعـی  گروه هـای  از 
زندگـی خـود را بیـان و عیان کنند، عایق و ذوق و 
ذائقه هـای خـود را دنبال کنند؛ اما وقتی برایشـان 
بـه  زندگـی  سـبک  می شـود،  ایجـاد  محدودیـت 
کـه  پدیـده ای  تبدیـل می شـود؛  مقاومـت  پدیـده 
نتیجـه رفتـار دولـت اسـت، نه اینکـه آن هـا از ابتدا 

گرفتـه باشـند. تصمیـم بـه مقاومـت 
کـه  به هرحـال مـدل محتسـبی شـیوه ای اسـت 
در  و  می شـود  اخـاق  متولـی  حکومـت  آن  در 
پـی تغییـر اخـاق مـردم طبـق معیارهـای مـورد 
کمال هـای  از  پیـروی  یعنـی  اسـت.  خـود  نظـر 
اخاقـی را مدنظـر قرار می دهد. مثا انسـان باید 
سلسـله اصولی را در رفتـار و لبـاس خـود رعایـت 
کنـد، چـه چیـزی را بخـورد یـا نخـورد، چـه زمان 
حکومـت  ایـن  نخـورد.  زمـان  چـه  و  بخـورد 
به عنـوان  اصـول  ایـن  بخواهیـم  گـر  ا می گویـد 
محتسـب  یـک  بـه  شـود  محسـوب  اخـاق 
کـه  اسـت  کسـانی  از  یکـی  حافـظ  نیازمندیـم. 
و  انتقـادی  تنـد  بسـیار  زبـان  بـا  و  زیبایـی  بـه 
رندانـه بیـان می کنـد کـه چطـور محتسـبان بازار 
زهـد و ریـا بـر پـا می کننـد و ایـن چـه پیامدهایـی 
در  اسـت.  داشـته  ایرانـی  فرهنـگ  و  تاریـخ  در 
کمانـی  حا مبتابـه  شـیراز  شـهر  حافـظ،  روزگار 
فجـور،  و  فسـق  بـا  مبـارزه  به عنـوان  کـه  بـود 
را بـه راه می انداختنـد و او در  مـدل محتسـبی 
رابطـه بـا محتسـبی بحث های بسـیار جالبی در 
کلـی مـدل محتسـبی  اشـعار خـود دارد. بـه طـور 
کـه بایـد اخـاق مـردم را مطابـق  چنیـن اسـت 
کنیـم و  معیارهـای مـورد نظـر خودمـان اصـاح 
آن ها را به ضوابط مقررشـده در یک ایدئولوژی 
مسـلط پایبنـد کنیـم. این ایدئولـوژی که بحث 
چهارچوب هـای  همـان  هسـت،  هـم  شـما 
تعبیـر  آن  از  البتـه  کـه  اسـت  حکومتـی  فقـه 
ایدئولوژیـک هـم شـده اسـت. مـا دارای فقهـی 
کنتـرل  کـه می خواسـت بـدن و ذهـن را  بودیـم 
کنـد؛ امـا ایـن در یـک اجتمـاع ایمانـی و دینـی 
عمـل می کـرد نـه به صـورت دولتی. مـا این فقه 
را از جایـگاه سـابق خـود منتقـل و آن را بـه فقـه 
کردیـم. سـپس یـک دیـدگاه  حکومتـی تبدیـل 
قـدرت،  بـا  و حـال  کردیـم  کـم  را حا فقـه  آن  از 
را  آن  می خواهیـم  سـیطره  و  جبـر  زور،  اعمـال 

گـر از آن هـا بپرسـید دیِنتـان چیسـت؟ می گوینـد  ا
گـر بپرسـید مذهبتـان چیسـت؟  ا اسـام و حتـی 
اسـت  ممکـن  گاهـی  و  عشـری  اثنـی  می گوینـد 
ولـی  دهنـد؛  انجـام  را  دینـی  مسـائل  از  برخـی 
پایبنـد  ع  شـر خـاص  قالب هـای  بـه  چنـدان 
دانشـگاه ها،  مـدارس،  اداره هـا،  در  نیسـتند. 
مجامع عمومی، محافل هنری، عرصه سـینما، 
رسـانه ها،  و  تلویزیـون  عرصـه  تئاتـر،  عرصـه 
کـه سـاخته می شـود و داسـتان هایی  فیلم هایـی 
اخـاق  آن  از  غیـر  نبایـد  می شـود،  نوشـته  کـه 
ایـن  در  زیـرا  باشـد؛  دیگـری  چیـز  متشـرعانه 
صـورت سانسـور می شـود. بنابرایـن در هنر، علم 
و فرهنـگ همـه چیـز بـه زندگـی روزمـره محـدود 
می شـود. این شـیوه الزمه مدل محتسبی است؛ 
کنتـرل سـبک زندگـی، لباس پوشـیدن، مصـارف 
ک مردم،  روابط اجتماعی در شـهر و  مردم، خورا

کوچـه و بـازار، مجامـع و مهمانی ها. از سـال های 
دور و نزدیـک حریـم خصوصی افـراد از مداخات 
محتسـبانه بـه نـام اخـاق در امـان نبوده اسـت.

این مدل هایی که بیان 
فرمودین، به چه 
میزانی می توانند در اخالقی تر شدن 
جامعه، موفق باشند؟

 تـا اینجـای بحـث مـن دو مـدل از اخاقی کـردن 
از  پـس  کـردم.  بیـان  را  جامعـه  اخاقی شـدن  و 
کـه از انقـاب می گـذرد، هـر دوی ایـن  چهاردهـه 
موفـق  هیچ کـدام  امـا  می شـده؛  اعمـال  مدل هـا 
لطمـه  اخـاق  سـاحت  بـه  درضمـن،  نبوده انـد. 
نه تنهـا  مـدل  دو  ایـن  مـن  نظـر  بـه  زده انـد.  هـم 
مدل هـای مطلوبـی نیسـتند، بلکـه عمـا بنـا بـه 

بسـیار  هزینه هـای  قبـول  از  بعـد  تجربـه  گواهـی 
ایـن دو  اعمـال  نبوده انـد. در جهـت  موفـق هـم 
مـدل در جامعـه بخـش عظیمـی از بودجه هـای 
اختصـاص  سـازمان هایی  بـه  کشـور  سـاالنه 
کـه چنـدان بررسـی نمی شـوند،  داده شـده اسـت 
حساب رسـی ندارند و انواع و اقسـام عدم شفافیت 
نـه  مـدل  دو  ایـن  دارد.  وجـود  آن هـا  در  فسـاد  و 
ممکـن بـود و نه مطلـوب. ضمن اینکه می توانیم 
ایـن  مطلوب نبـودن  و  ممکن نبـودن  دالیـل 
مدل ها را مطرح کنیم، تجربه چهار دهه گذشته 
را نشـان داده اسـت. هـم جواب گونبـودن آن هـا 

آیا عالوه بر این مدل های قدیمی 
که فرمودید، می توان از مدل 
دیگری به نام مدل اخالق جایزه ای و 
تشویقی هم نام برد؟ یعنی همان 
مدلی که برای رعایت اخالق، وعده 

نیکو در این جهان و جهان پسین 
می دهد؟
کوپنـی یـا محـرک پاسـخ اسـت؛ یعنـی  ایـن مـدْل 
انجـام  بـرای  را  او  و  بدهیـم  جامعـه  بـه  چیـزی 
کاری تشـویق کنیـم. مثـا بـه فرد پولـی می دهیم 
در  می توانـد  مـدل  ایـن   . و...  بخوانـد  درس  تـا 
کـه در آن  رابطـه بـا مسـائل دیگـر هـم اجـرا شـود 
بـا سلسله مشـوق های ظاهـری بخواهیـم نوعـی 
ایـن  دهیـم.  افزایـش  را  اجتماعـی  رفتارهـای  از 
مـدل را شـاید نتـوان به عنـوان یـک مدل مسـتقل 
درنظـر گرفـت؛ امـا بحـث شـما جالـب اسـت. مثـا 
بسـکتبال  دریاچـه  یـک  در  کـه  را  دلفین هایـی 
بـازی  درواقـع  بگیریـد.  نظـر  در  می کننـد  بـازی 
بسـکتبال توسـط دلفین هـا بـر اسـاس محـرک - 
پاسـخ انجـام می شـود. صاحبـان دریاچـه تغذیـه 
آن هـا را بـه شـیوه ای تنظیم کردند که رفتـار آن ها 
کـه بـا  کبوترهـای اسـکینر هـم  را شـرطی می کنـد. 
بال هایشـان پینگ پنگ بازی می کنند، از طریق 
می شـود.  داده  آمـوزش  آنـان  بـه  روشـی  چنیـن 
و  محرک پاسـخ  رفتارهـای  رفتارهـا،  ایـن  بـه  مـا 
رفتارهـای شـرطی می گوییـم. رفتارهـای شـرطی، 
اخاقـی خلـق می کند که نوعی تظاهـرات اخاقی 
اسـت؛ رفتارهـای ظاهری و کوتاه مـدت و بی دوام 
کـه براسـاس جوایـزی، آن هـم براسـاس اهـداف 
جایزه دهنـده  بـه وجـود می آید. این تعبیر زیبایی 

کار بردیـد یعنـی جایـزه ای، ایـن هـم  کـه شـما بـه 
مـدل  ایـن  شـاید  باشـد.  مـدل  یـک  می توانـد 
کمتـر خطرنـاک باشـد و حداقـل جایـزه ای بـرای 
برخـی سلسـله رفتارها می دهـد؛ ولـی مـدل پایـدار 
یـک سـازمان  در  مثـا  اینکـه  نیسـت.  و عمیقـی 
در  یـا  می دهنـد  جایـزه  کاری،  انجـام  خاطـر  بـه 
کاس هایـی شـرکت می کننـد و رتبـه و مرخصـی 
می دهنـد هـر چنـد مبتـذل اسـت، اما از محتسـبی 
بهتـر اسـت. با ایـن حال این مدل، مدل مناسـبی 
بـرای اخاقی شـدن جامعـه نیسـت؛ چـون مدلـی 
رفتارگرایانه است؛ یعنی رفتارهای شرطی اخاقی 
اخاقـی  شـرطی  رفتارهـای  ایـن  مـی آورد.  پدیـد 
بحـران  بـروز  و  شـرایط  تغییـر  بـا  و  نیسـت  پایـدار 
دوام  بـا  اخاقـی  می شـود.  دگرگـون  سـختی ها  و 
گاهـی و  اسـت کـه از سـر تأّمـل، درون زا، بـا نوعـی آ
احسـاس نیـاز درونـی و تربیت هـای عمیـق و نافـذ 
و  خانـواده  مـدارس،  طریـق  از  تربیتـی  و  تعلیـم 

باشـد. نهادهـای اجتماعـی 

مدل محتسبی 
شیوه ای است 

که در آن حکومت 
متولی اخالق 
می شود و در 

پی تغییر اخالق 
مردم طبق 

معیارهای مورد 
نظر خود است. 

یعنی پیروی 
از کمال های 

اخالقی را مدنظر 
قرار می دهد

 ما دارای فقهی 
بودیم که 

می خواست بدن 
کنترل  و ذهن را 

کند؛ اما این 
در یک اجتماع 
ایمانی و دینی 

عمل می کرد نه 
به صورت دولتی.
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و  تشـویق  ابتـدا  از  خـوب  بسـیار  روش هـای  و 
عاقه مند می شـوند که در گوشـه ای از حومه شهر 
کننـد. بـه آن هـا  کنـار یـک خیابـان درختـکاری  یـا 
گفتـه می شـود مـا امـروز برنامـه درختـکاری داریـم. 
بـه  بـا موسـیقی  را می آورنـد و همـراه  نهال هایـی 
صورت دسـته جمعی، اردویی را شـکل می دهند و 
بـا بیـل و کلنـگ و آب در جایـی درخـت می کارنـد و 
می گوینـد ایـن جنگل ماسـت. آن ها بـر این باورند 
کشـورمان از  کـه مجموعـه محیط زیسـت شـهر و 
می کنـد.  پیـدا  بهبـود  کوچـک  جنگل هـای  ایـن 
کـه در ایـن  کـه آیـا کودکانـی  مـن از شـما می پرسـم 
واقعـا  داشـته اند،  تجربه هایـی  چنیـن  سـنین 
ایـن طبیعـت را دوسـت نمی دارنـد؟ آن هـا عاشـق 
آیـا  نمی شـوند؟  درختـان  از  مراقبـت  و  طبیعـت 
ایـن کـودکان درختان شهرشـان را می شـکنند؟ آیا 
در آینـده بـا انـواع رفتارهـای مخـرب خـود محیـط 
زیسـت را تخریـب می کننـد؟ خیـر. آن هـا در آینـده 
آن هـا  می کننـد.  مراقبـت  بهتـر  محیط زیسـت  از 
ایـن اخـاق زیسـت بومی را از طریق مشـوق هایی؛ 
نـه بـا شـکل رفتارگرایانـه؛ بـا لذت هـا و بـه صـورت 
عمیـق مزه مـزه کردنـد، تجربه کردنـد، یاد گرفتند 
بـه  متخلـق  انسـان های  عنـوان  بـه  درنتیجـه  و 
از  آن هـا  یافتنـد.  پـرورش  زیسـت بومی  اخـاق 
سـیاره زمیـن مراقبـت می کننـد، نسـل های آینـده 
و  می گیرنـد  درنظـر  را  دیگـران  اجتماعـی  رفـاه  و 
را دوسـت  گل و هـوا  حتـی آب، خـاک، درخـت، 
کـه  اسـت  بشـری  اخـاق  از  بخشـی  ایـن  دارنـد. 
در  را  اخاقـی  بخـت  زمینه سـازی هایی  ازطریـق 
ایـن روش، اصطاحـا روش  بـاال می برنـد.  آن هـا 
تحملـی اسـت، نـه روش شـرطی کردن رفتـار. بـه 
نظـر مـن ایـن طـرح در ذیـل مـدل امکان سـازی 
اخـاق قـرار می گیـرد. آیـا ایـن شـیوه اخاقی کـردن 
بـرای جامعـه آینـده آن هـا مفید نیسـت؟ شـما این 
کـودک  کـه  کنیـد  جوامـع را بـا جامعـه ای مقایسـه 
از مدرسـه می گریـزد. مدرسـه بـرای او خوفنـاک و 
زنـداِن ِسـکندر اسـت. وقتـی از خانـه بـه مدرسـه 
کـه  می بینـد  عبوسـی  محیـط  را  مدرسـه  مـی رود 
جایـی  خاقیـت  و  وجـود  اظهـار  شـادی،  آن  در 
کـودکان  بـرای بـروز نـدارد. امـا در چنـان جوامعـی 
اجتماعـی،  رهبـری  می شـوند،  دوسـت  باهـم 
مدیریـت، برنامه ریـزی، کار جمعـی، باهم بـودن، 
کمک کـردن بـه یکدیگـر  رعایـت حـال همدیگـر، 
ایـن  یـاد می گیرنـد.  را  بـه شهرشـان  و دلبسـتگی 

روش هـا نشـانه اخـاق اسـت.

شما از مدلی که می تواند با توجه 
به دانش و شرایط امروز بشر، به 
کمک اخالقی ترشدن جوامع بیاید، با 
عنوان اخالق امکان ساز یاد کردید، 
لطفا آن را قدری بیشتر توضیح دهید.

کـه  اسـت  جدیـدی  مفهـوم  اخاقـی  بخـت 
مباحـث  حـوزه  در  اخیـر  و  گذشـته  سـال های 
انسـان  یـک  یعنـی  اسـت.  شـده  مطـرح  اخاقـی 
اخاقی بـودن  بـرای  بخـت  میـزان  چـه  تـا  نوعـی 

در مقابل این مدل هایی که بیان 
شد، مدل مطلوبی که می تواند 
جایگزین شود، چیست؟
 مـن فکـر می کنـم در مقابـل مـدل محتسـبان و 
کـه وجـود دارد،  نصیحـت، مـدل رضایت بخشـی 
شـیوه اخاق امکان سـاز و توانمندسـاز اسـت. این 
شـیوه اخاق تسـهیلگر اسـت به جای مدل اخاق 
قضاوتگـر. در ایـن مـدل بـه جـای قضاوت کـردن، 
تسـهیلگری،  بایـد  جامعـه  اخاقی شـدن  بـرای 
یعنـی  کنیـم؛  توانمندسـازی  و  امکان سـازی 
تـا  بـرای جامعـه بـه وجـود آوریـم  امکان هایـی را 
جامعـه اخاقـی شـود. درواقع مانند همـان دیدگاه 
راه رفتـن  »جـرم  می گویـد  کـه  اعتصامـی  پرویـن 
نیسـت، ره همـوار نیسـت«. مـا بایـد به جـای جـرم 
راه رفتـن، ره را همـوار کنیـم؛ یعنـی شـرایط امـکان 
درسـتکاری،  آوریـم؛  وجـود  بـه  را  اخاقی بـودن 
دیگـران،  حقـوق  رعایـت  دادگـری،  راسـتگویی، 
امانتداری، شفافیت، حفظ محیط زیست و همه 
اسـت.  جهان شـمول  اخـاق  کـه  چیزهایـی  آن 
کـه پـس پشـت آن یـک نـوع  این هـا اخـاق اسـت 
که به ما می گوید صف را  تعهد اخاقی وجود دارد 
رعایت کنید، رفاه شهروندانتان را لحاظ کنید، در 
معامـات و گفتارهـا و در قضـاوت دیگـران عدالـت 
به خرج دهید، در حوزه عمومی درسـتکار باشـید، 
دهیـد،  انجـام  کافـی  خدمـت  مراجعـان  بـرای 
وظیفـه حرفـه ای خودتـان را در قبـال ذی نفعـان 
حـال  دهیـد.  انجـام  کامـل  و  درسـت  بیرونـی 
نمی خواهـم وارد بحـث اخـاق شـوم؛ زیـرا پـروژه 
شـما بـرای ایـن بحـث نیسـت؛ بلکـه بحـث ایـن 
اسـت کـه چطـور جامعـه اخاقـی می شـود و چطـور 
رشـد پیـدا می کند. پس ایـن مدل می گوید که من 
می خواهـم شـرایط امـکان اخاقی بـودن را فراهـم 

. کنم
سـازمان های  بـا  همـکاری  تجربـه  سـال ها  مـن 
بـرای  نهادهـا  ایـن  در  مثـا  دارم.  را  مردم نهـاد 
کـودکان  کـه سرپرسـت خانـوار هسـتند یـا  مادرانـی 
پـدر  کـه  مسـتعدی  کـودکان  بیـکار،  مـردم  کار، 
مـادری  و  پـدر  یـا  ندارنـد  توانمنـدی  مادرهـای  و 
کنیـم.  برنامه ریـزی  و  کار  می گیریـم  یـاد  ندارنـد، 
شـما بـا انجـام چنیـن فعالیت هایـی رشـد اخاقـی 
می کنیـد. ایـن رفتـار، بـه شـیوه جایـزه ای نیسـت. 
شما به صورت درون زا محنت دیگران را احساس 
می کنیـد: تـو کـز محنت دیگـران بی غمی / نشـاید 

کـه نامـت نهنـد آدمـی
درک محنـت مـردم یـا فهـم رنج هـای مـردم اوج 
کار را بـا رفتارهـای شـرطی  اخـاق اسـت. مـا ایـن 
کـه  یـاد نمی گیریـم. مـن اخیـرا مقالـه ای خوانـدم 
به ویـژه  اروپـا  از  کشـورهایی  در  بـود  کـرده  بیـان 
اسـکاندیناوی موضـوع جنگل هـای کوچـک باب 
کـودکان دبسـتانی و  شـده اسـت. در ایـن طـرح، 
هیجـان  بـازی،  لـذت،  بـا  پیش دبسـتانی  حتـی 

ایـن مفهـوم در برخـی جوامـع و  بـر اسـاس  دارد. 
شـرایط مـردم بخـت اخاقی شـان بیشـتر اسـت و 
در برخـی شـرایط مـردم بخـت اخاقی شـان کمتـر. 
این مدل، شـیوه مطلوب و آلترناتیو من در مقابل 
مـن  می گویـد  مثـا  کـه  اسـت  پیشـین  مـدل  دو 
کنـم در شـهر اصفهـان شـهروندان شـانس  کاری 
اخاقی بودنشـان بـاال بـرود، بخـت ایـن را داشـته 
باشـند کـه بـا هـوش متوسـط اخاقی شـوند؛ یعنی 
انسـان هایی کـه هـوش متوسـط عاطفـی، فکـری 
و  می رسـند  سـنی  بـه  کـه  وقتـی  دارنـد،  عقلـی  و 
وارد جامعـه می شـوند بخـت ایـن را داشـته باشـند 
کـه به عنـوان انسـان هایی اخاقـی پـرورش داده 
کـه بداننـد نبایـد مـردم را آزار داد بـا صـدا،  شـوند 
سـلب  دروغگویـی،  حقشـان،  گرفتـن  دخالـت، 
حفـظ  بـا  و  زندگی شـان  در  مداخلـه  آزادی شـان، 
تعهـد کاری و حریـم خصوصـی دیگـران. مـن طـی 
گذشـته در مطالعاتـم بـه ایـن مفهـوم  سـال های 
برخـوردم و آن لحظـه بـرای مـن بسـیار دل انگیـز 
را بـه تأمـل  بـود. ایـن مفهـوم در آن لحظـه مـن 
مباحـث  در  چقـدر  اخاقـی  بخـت  کـه  واداشـت 
اخاقـی مهـم اسـت و چطور می شـود یک انسـان، 
شـانس اخاقـی اش بـاال باشـد و دیگـری شـانس 
اخاقـی اش پاییـن باشـد. تصـور کنیـد کـه در یکی 
خانـواده ای  در  شـهر  حاشـیه ای  آلونک هـای  از 
از شـوهرش جـدا  کـه  مـادری هسـت  مضمحـل، 
کـه  کودکـی  شـده، بایـد سـر چهـارراه بایسـتد و بـا 
بـه پشـت خـود بسـته اسـت تکدی گری کنـد، این 
کـودک چقـدر شـانس اخاقـی دارد؟ موقع رانندگی 
کـه  کـودکان را می بینـم؛  دختـر یـا پسـری  کـه ایـن 
در آغـوش مـادر اسـت یـا پدری که دسـت کودکش 
را در خیابـان گرفتـه اسـت یـا خـود کـودکان کار کـه 
در تهران بیشـتر هسـتند؛ اولین پرسشم این است 
دارنـد؟  اخاقـی  بخـت  کـودکان  ایـن  چقـدر  کـه 
کـه در پنج شش سـالگی  کودکانـی  بـا  در مقایسـه 
می کننـد،  شـروع  را  پیش دبسـتانی  آموزش هـای 
قبـل از آن انـواع مراقبت هـای تغذیـه ای، آموزشـی 
و تربیتـی برایشـان فراهـم می شـود، در محیطـی 
دنـج پـرورش می یابنـد، بعـد بـه بهتریـن مـدارس 
می رونـد و از بهتریـن الگوهـای تربیتـی برخـوردار 
باشـند  داشـته  متوسـطی  هـوش  گـر  ا می شـوند، 
نباشـند  خاصـی  مغـزی  ناهنجاری هـای  دچـار  و 
کـه شـهروندان  شـانس بسـیاری خواهنـد داشـت 
کـه بـه یک سـری سلسـله اصول،  محترمـی شـوند 
قواعـد، روابـط و حقوق پایبند باشـند. پس بخت 
اخاقی مردم مفهوم مهمی اسـت؛ اما من وارد آن 

بحـث نمی شـوم، زیـرا بحـث مفصلـی اسـت.

این مدل اخالق امکان ساز 
دارای چه مؤلفه ها و 
گزاره هایی است؟
گزاره هـای روشـن و آزموده شـده ای  ایـن مـدل بـر 
کنیـد تـا  کاری  اسـتوار اسـت. ایـن مـدل می گویـد 
شـرایط و امکان اخاقی بودن باال برود، تسـهیلگر 
و حمایتگـر باشـید تـا امیـد اخاقی بـودن و بخـت 
گزاره هـای  اخاقی بـودن مـردم بـاال بـرود. یکـی از 
ایـن مـدل ایـن اسـت کـه هر چـه اختـاف طبقاتی 
بیشـتر باشـد اخاق همبسـتگی پایین می آید. هر 
جامعه که در آن ضریب جینی و اختاف طبقاتی 

بـاال رود احتمـال اینکـه همبسـتگی اجتماعی اش 
گـزاره اسـت.  پاییـن بیایـد زیـاد اسـت. ایـن یـک 
هرچـه  می گویـد  امکان سـاز  اخـاق  دیگـر  گـزاره 
دولت سـاالری بیشـتر شـود، فسـاد سیسـتماتیک 
یـک  آن  در  کـه  هـر جامعـه ای  اسـت.  گسـترده تر 
سـازمان دولتـی بـر همـه اقتصـاد و زندگـی سـیطره 
یـک  دیگـر،  چیـز  هـر  یـا  نفـت  بـا  باشـد  داشـته 
جامعـه ای  چنیـن  در  می کنـد.  ایجـاد  بروکراسـی 
دولـت بـه گـردش سـرمایه و منابـع طبیعـی تسـلط 
دارد. بنابرایـن در آن نوعـی بروکراسـی بـه وجـود 
می آید که فسـاد سیسـتماتیک را ایجاد و گسـترده 
غیراخاقـی  مظاهـر  از  یکـی  فسـاد  ایـن  می کنـد. 
است. شفافیت بین المللی فساد را اندازه می گیرد 
و شـاخص آن بیـن 1 تـا 10 اسـت. جایـگاه ایـران در 
شـاخص شـفافیت یعنی مصونیت از فسـاد بین 2 
تـا 3 اسـت. در حالی کـه در برخـی کشـورهای دیگـر 
شـاخص 9 یـا 9/5 را نشـان می دهنـد. جامعـه ای 
جامعـه ای  باشـد،  تـا 10  بیـن 6  آن  شـاخص  کـه 
کـه شـاخص شـفافیت  اخاقـی اسـت. جامعـه ای 
آن پاییـن اسـت، مشـخص می کنـد اقتصاد فاسـد 
اسـت و منابـع گرفتـار فسـاد هسـتند. پـس در ایـن 
دولت سـاالری، دولـت متولـی حقیقـت، فضیلـت 
و اخـاق می شـود. جامعـه ایدئولوژیـک می شـود و 
پدرسـاالری  و  کمال گرایـی  نوعـی دولت سـاالری، 
بـه وجـود می آید. چنین دولتـی اقتصاد و فرهنگ 
و  مـی آورد  وجـود  بـه  را  فسـاد  می کنـد،  قبضـه  را 
گـزاره ایـن مـدل  جامعـه اخاقـی نمی شـود. دیگـر 
شـود،  مذهبـی  حکومـت  هرچـه  کـه  اسـت  ایـن 
اخـاق تظاهـر ریـای مذهبـی و مقدس مآبـی بـاال 
مـی رود. یکـی از خصلت هایـی کـه در تعلیـم دینی 
ما بدترین رذیلت تلقی شـده ریاسـت. ریا اساسا در 
اخـاق دینـی بیشـتر خـود را نشـان می دهـد. البتـه 
در اخـاق عرفـی سـکوالر هـم اینکـه انسـان رفتـار 
چندگزینـه ای داشـته باشـد و چیـزی را از خـودش 
می شـود  باعـث  نـدارد  هویـت  کـه  کنـد  ظاهـر 

عزت نفـس انسـان آسـیب ببینـد.
یـا  همـکار  همسـفر،  دوسـت،  بـا  گـر  ا مـن 
همشـهری خـود بـه گونـه ای رفتـار کنـم کـه مِن 
کند، در حال فریب او هستم؛  واقعی مرا پنهان 
رفتـار و  بـا چهـره، لحـن،  بدنـم  زبـان  بـا  یعنـی 
لباس پوشـیدنم او را فریـب می دهـم. این عمل 
از یـک جهـت غیراخاقـی اسـت و از یـک جهـت 
هـم عزت نفـس و شـخصیت مرا از بیـن می برد. 
می آیـد؟  به وجـود  زمـان  چـه  اخاقـی،  چنیـن 
وقتـی کـه دولـْت دینـی و دیـْن دولتـی می شـود. 
دیـن و سیاسـت رابطه هایـی باهـم دارنـد. شـما 
می توانیـد بگوییـد در دیـن مـن ارزش  عدالـت 
وجـود دارد و در نتیجـه چـون مـن دیـن دارم، 
عدالت خـواه و بـه فکـر محرومیـن هسـتم. بیـن 
دیـن و سیاسـت بـه یـک معنـا می توانـد ارتبـاط 
براسـاس  باشـد. شـما می توانیـد  داشـته  وجـود 
داشـته  مدنـی  دیـن  یـک  خـود،  دینـی  تعالیـم 
سوسیال-مسـیحی ها  اروپـا  در  مثـا  باشـید؛ 
براسـاس تعالیـم دینی شـان بـه دنبـال برابـری 
هستند. کسانی هم هستند که براساس تعالیم 
دینی شـان آزادی هایـی را دنبـال می کننـد؛ مثـا 
وجـود  محیط زیسـت  الهیـات  اروپـا  در  امـروزه 
محیط زیسـتی  ایدئولوژی هـای  یعنـی  دارد؛ 

در  هسـتند.  الهیاتـی  صورت بنـدی  دارای 
وجـود  آزادی بخـش  الهیـات  التیـن  آمریـکای 
آنجـا  در  کـه  هسـتند  گروه هایـی  یعنـی  دارد؛ 
سـتم،  بـا  و  اسـت  آزادی بخـش  الهیاتشـان 
درگیـری  قـدرت  روابـط  بـا  و  نابرابـری  سـلطه، 
دارنـد. پـس شـما می توانیـد دینی داشـته باشـید 
خـرج  بـه  مدنـی  کوشـش هایی  آن  بـرای  کـه 
دهیـد و دیـن را بـر دیگـران تحمیـل نکنیـد بلکه 
از آن الهـام بگیریـد و بـا روش هـای دموکراتیـک 
جهـت  در  مدنـی  فعالیت هایـی  صلح آمیـز،  و 
امـور اجتماعـی و رفـع مشـکات جامعـه انجـام 
دهیـد. امـا وقتی دین را بدون بررسـی اجتماعی 
دیـن  نـام  بـه  و  دهیـد  قـرار  حکومـت  مبنـای 
ایـن  ببندیـد،  را  متکثـر  دیدگاه هـای  ورود  راه 
قلمـداد  مذهبـی  حکومـت  به عنـوان  حکومـت 
اخـاق  مذهبـی،  حکومـت  ایـن  در  می شـود. 
به وجـود می آیـد  اخـاق مقدس مآبـی  و  تظاهـر 
گـزاره  یـک  اسـت.  بی اخاقـی  نـوع  یـک  کـه 
شـکاف  هرچـه  می گویـد  کـه  دارد  وجـود  دیگـر 
بیـن مـردم و دولـت بیشـتر شـود قانون شـکنی 
قوانیـن  رعایـت  بیشـتر می شـود. می تـوان  هـم 
اخـاق  از مصادیـق  یکـی  را  اجتماعـی  مصـوب 
درنظـر گرفـت کـه البتـه شـاید شـما ایـن مصداق 
را بـه عنـوان امـری اخاقـی در مداقه هـای خـود 
قبـول نکنیـد. مـن می گویـم یکـی از ارزش هـا و 
تعهـدات اخاقـی انسـان ها ایـن اسـت کـه وقتی 
در یـک جامعـه زندگـی می کننـد، بـه قوانینی که 
متعـارف  روال هـای  بـا  از طـرق رضایت بخشـی 
گـر  ا حتـی  اسـت،  شـده  تصویـب  سـالم  عـرف 
شـخصا هـم مخالـف آن باشـند، بـه آن قوانیـن 
التـزام و تعهـد دارنـد. ممکن اسـت من به عنوان 
کـه نبایـد در  کارشـناس شـهر معتقـد باشـم  یـک 
اینجـا چـراغ قرمز بگذارنـد؛ ولی باید جلوی چراغ 
گـر  کانـت، ایـن رفتـار ا قرمـز بایسـتم. بـه تعبیـر 
گـر از  بـا نیـت اخاقـی باشـد، اخـاق اسـت؛ امـا ا
تـرس پلیـس انجـام شـود، فقـط رعایـت قانـون 
گـر اراده اخاقـی پشـت ایـن عمـل وجود  اسـت. ا
داشـته باشـد، بـه ایـن معنـا که من بـه مصوبات 
جامعه ای که در آن زندگی می کنم پایبند باشم 
و بـه قوانیـن احتـرام بگـذارم، ایـن یعنـی اخـاق 
از  نگریختـن  بـا  سـقراط  مثـا  کانـت.  موردنظـر 
قوانیـن  بـه  اعتقادنداشـتن  وجـود  بـا  زنـدان، 
کـه در آن زندگـی می کـرد، می خواسـت  شـهری 
وارد  کنـون  ا مـن  نشـان دهـد.  تعهـد  نـوع  یـک 
بسـیار  گـزاره  یـک  در  نمی شـوم.  بحث هـا  ایـن 
سـاده می گویم که قانون شکنی و هنجارشکنی 
می توانـد یکـی از مصادیـق افـول اخـاق باشـد. 
باشـد  داشـته  اخاقـی  افـول  کـه  جامعـه ای 
کـه هیچ کـس بـه اصـول  یعنـی چـه؟ جامعـه ای 
پایبنـد نیسـت.  اخاقـی، قوانیـن و نظـم شـهر 
کسـانی در جنگل برای خود ویا می سـازند  مثا 
قراردادهـای  و  کنوانسـیون ها  درحالی کـه 
بین المللـی می گوینـد کـه نبایـد ایـن کار را انجام 
کار قانون شـکنی و غیراخاقـی اسـت. داد. ایـن 

شاید به نظر برسد که در جامعه 
ما قانون شکنی زیاد شده 
است، دلیل آن را چه می دانید؟

 زیـرا شـکاف بیـن مـردم و دولـت زیـاد شـده اسـت. 
وقتـی شـکاف بیـن مـردم و دولـت بیشـتر شـود، 
مـردم اعتمـاد بـه دولت و قوانین نخواهند داشـت 
یـا ایـن قوانیـن بـر آن هـا نفـوذ نـدارد. وقتـی مـردم 
در جامعـه ای زندگـی می کننـد کـه دولـت برایشـان 
بـا  مخالفـت  صـورت  در  حتـی  دارد؛  مشـروعیت 
دولـت  اصـل  می گوینـد  وزیـر؛  و  رئیس جمهـور 
براسـاس یک عرف سـاده و سالم مشـروعیت دارد 
کـه ایـن دولـت ماسـت، واقعیـت  و مـا می پذیریـم 
گر با رفتـاری از آن ها مخالفت  ملـی ماسـت؛ حتی ا
کنیـم و در روزنامـه انتقـاد کنیم؛ ولی اصل شـکاف 
دولـت و ملـت وجـود نـدارد. دولـت هـم بخشـی 
کشـوری از اروپـا، مثـا  از جامعـه ماسـت. در یـک 
مـا  بـر  دولـت  ایـن  کـه  نمی گوینـد  مـردم  آلمـان، 

گر با  من ا
دوست، 

همسفر، همکار 
یا همشهری 

خود به گونه ای 
رفتار کنم که مِن 
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و  تشـویق  ابتـدا  از  خـوب  بسـیار  روش هـای  و 
عاقه مند می شـوند که در گوشـه ای از حومه شهر 
کننـد. بـه آن هـا  کنـار یـک خیابـان درختـکاری  یـا 
گفتـه می شـود مـا امـروز برنامـه درختـکاری داریـم. 
بـه  بـا موسـیقی  را می آورنـد و همـراه  نهال هایـی 
صورت دسـته جمعی، اردویی را شـکل می دهند و 
بـا بیـل و کلنـگ و آب در جایـی درخـت می کارنـد و 
می گوینـد ایـن جنگل ماسـت. آن ها بـر این باورند 
کشـورمان از  کـه مجموعـه محیط زیسـت شـهر و 
می کنـد.  پیـدا  بهبـود  کوچـک  جنگل هـای  ایـن 
کـه در ایـن  کـه آیـا کودکانـی  مـن از شـما می پرسـم 
واقعـا  داشـته اند،  تجربه هایـی  چنیـن  سـنین 
ایـن طبیعـت را دوسـت نمی دارنـد؟ آن هـا عاشـق 
آیـا  نمی شـوند؟  درختـان  از  مراقبـت  و  طبیعـت 
ایـن کـودکان درختان شهرشـان را می شـکنند؟ آیا 
در آینـده بـا انـواع رفتارهـای مخـرب خـود محیـط 
زیسـت را تخریـب می کننـد؟ خیـر. آن هـا در آینـده 
آن هـا  می کننـد.  مراقبـت  بهتـر  محیط زیسـت  از 
ایـن اخـاق زیسـت بومی را از طریق مشـوق هایی؛ 
نـه بـا شـکل رفتارگرایانـه؛ بـا لذت هـا و بـه صـورت 
عمیـق مزه مـزه کردنـد، تجربه کردنـد، یاد گرفتند 
بـه  متخلـق  انسـان های  عنـوان  بـه  درنتیجـه  و 
از  آن هـا  یافتنـد.  پـرورش  زیسـت بومی  اخـاق 
سـیاره زمیـن مراقبـت می کننـد، نسـل های آینـده 
و  می گیرنـد  درنظـر  را  دیگـران  اجتماعـی  رفـاه  و 
را دوسـت  گل و هـوا  حتـی آب، خـاک، درخـت، 
کـه  اسـت  بشـری  اخـاق  از  بخشـی  ایـن  دارنـد. 
در  را  اخاقـی  بخـت  زمینه سـازی هایی  ازطریـق 
ایـن روش، اصطاحـا روش  بـاال می برنـد.  آن هـا 
تحملـی اسـت، نـه روش شـرطی کردن رفتـار. بـه 
نظـر مـن ایـن طـرح در ذیـل مـدل امکان سـازی 
اخـاق قـرار می گیـرد. آیـا ایـن شـیوه اخاقی کـردن 
بـرای جامعـه آینـده آن هـا مفید نیسـت؟ شـما این 
کـودک  کـه  کنیـد  جوامـع را بـا جامعـه ای مقایسـه 
از مدرسـه می گریـزد. مدرسـه بـرای او خوفنـاک و 
زنـداِن ِسـکندر اسـت. وقتـی از خانـه بـه مدرسـه 
کـه  می بینـد  عبوسـی  محیـط  را  مدرسـه  مـی رود 
جایـی  خاقیـت  و  وجـود  اظهـار  شـادی،  آن  در 
کـودکان  بـرای بـروز نـدارد. امـا در چنـان جوامعـی 
اجتماعـی،  رهبـری  می شـوند،  دوسـت  باهـم 
مدیریـت، برنامه ریـزی، کار جمعـی، باهم بـودن، 
کمک کـردن بـه یکدیگـر  رعایـت حـال همدیگـر، 
ایـن  یـاد می گیرنـد.  را  بـه شهرشـان  و دلبسـتگی 

روش هـا نشـانه اخـاق اسـت.

شما از مدلی که می تواند با توجه 
به دانش و شرایط امروز بشر، به 
کمک اخالقی ترشدن جوامع بیاید، با 
عنوان اخالق امکان ساز یاد کردید، 
لطفا آن را قدری بیشتر توضیح دهید.

کـه  اسـت  جدیـدی  مفهـوم  اخاقـی  بخـت 
مباحـث  حـوزه  در  اخیـر  و  گذشـته  سـال های 
انسـان  یـک  یعنـی  اسـت.  شـده  مطـرح  اخاقـی 
اخاقی بـودن  بـرای  بخـت  میـزان  چـه  تـا  نوعـی 

در مقابل این مدل هایی که بیان 
شد، مدل مطلوبی که می تواند 
جایگزین شود، چیست؟

 مـن فکـر می کنـم در مقابـل مـدل محتسـبان و 
کـه وجـود دارد،  نصیحـت، مـدل رضایت بخشـی 
شـیوه اخاق امکان سـاز و توانمندسـاز اسـت. این 
شـیوه اخاق تسـهیلگر اسـت به جای مدل اخاق 
قضاوتگـر. در ایـن مـدل بـه جـای قضاوت کـردن، 
تسـهیلگری،  بایـد  جامعـه  اخاقی شـدن  بـرای 
یعنـی  کنیـم؛  توانمندسـازی  و  امکان سـازی 
تـا  بـرای جامعـه بـه وجـود آوریـم  امکان هایـی را 
جامعـه اخاقـی شـود. درواقع مانند همـان دیدگاه 
راه رفتـن  »جـرم  می گویـد  کـه  اعتصامـی  پرویـن 
نیسـت، ره همـوار نیسـت«. مـا بایـد به جـای جـرم 
راه رفتـن، ره را همـوار کنیـم؛ یعنـی شـرایط امـکان 
درسـتکاری،  آوریـم؛  وجـود  بـه  را  اخاقی بـودن 
دیگـران،  حقـوق  رعایـت  دادگـری،  راسـتگویی، 
امانتداری، شفافیت، حفظ محیط زیست و همه 
اسـت.  جهان شـمول  اخـاق  کـه  چیزهایـی  آن 
کـه پـس پشـت آن یـک نـوع  این هـا اخـاق اسـت 
که به ما می گوید صف را  تعهد اخاقی وجود دارد 
رعایت کنید، رفاه شهروندانتان را لحاظ کنید، در 
معامـات و گفتارهـا و در قضـاوت دیگـران عدالـت 
به خرج دهید، در حوزه عمومی درسـتکار باشـید، 
دهیـد،  انجـام  کافـی  خدمـت  مراجعـان  بـرای 
وظیفـه حرفـه ای خودتـان را در قبـال ذی نفعـان 
حـال  دهیـد.  انجـام  کامـل  و  درسـت  بیرونـی 
نمی خواهـم وارد بحـث اخـاق شـوم؛ زیـرا پـروژه 
شـما بـرای ایـن بحـث نیسـت؛ بلکـه بحـث ایـن 
اسـت کـه چطـور جامعـه اخاقـی می شـود و چطـور 
رشـد پیـدا می کند. پس ایـن مدل می گوید که من 
می خواهـم شـرایط امـکان اخاقی بـودن را فراهـم 

. کنم
سـازمان های  بـا  همـکاری  تجربـه  سـال ها  مـن 
بـرای  نهادهـا  ایـن  در  مثـا  دارم.  را  مردم نهـاد 
کـودکان  کـه سرپرسـت خانـوار هسـتند یـا  مادرانـی 
پـدر  کـه  مسـتعدی  کـودکان  بیـکار،  مـردم  کار، 
مـادری  و  پـدر  یـا  ندارنـد  توانمنـدی  مادرهـای  و 
کنیـم.  برنامه ریـزی  و  کار  می گیریـم  یـاد  ندارنـد، 
شـما بـا انجـام چنیـن فعالیت هایـی رشـد اخاقـی 
می کنیـد. ایـن رفتـار، بـه شـیوه جایـزه ای نیسـت. 
شما به صورت درون زا محنت دیگران را احساس 
می کنیـد: تـو کـز محنت دیگـران بی غمی / نشـاید 

کـه نامـت نهنـد آدمـی
درک محنـت مـردم یـا فهـم رنج هـای مـردم اوج 
کار را بـا رفتارهـای شـرطی  اخـاق اسـت. مـا ایـن 
کـه  یـاد نمی گیریـم. مـن اخیـرا مقالـه ای خوانـدم 
به ویـژه  اروپـا  از  کشـورهایی  در  بـود  کـرده  بیـان 
اسـکاندیناوی موضـوع جنگل هـای کوچـک باب 
کـودکان دبسـتانی و  شـده اسـت. در ایـن طـرح، 
هیجـان  بـازی،  لـذت،  بـا  پیش دبسـتانی  حتـی 

ایـن مفهـوم در برخـی جوامـع و  بـر اسـاس  دارد. 
شـرایط مـردم بخـت اخاقی شـان بیشـتر اسـت و 
در برخـی شـرایط مـردم بخـت اخاقی شـان کمتـر. 
این مدل، شـیوه مطلوب و آلترناتیو من در مقابل 
مـن  می گویـد  مثـا  کـه  اسـت  پیشـین  مـدل  دو 
کنـم در شـهر اصفهـان شـهروندان شـانس  کاری 
اخاقی بودنشـان بـاال بـرود، بخـت ایـن را داشـته 
باشـند کـه بـا هـوش متوسـط اخاقی شـوند؛ یعنی 
انسـان هایی کـه هـوش متوسـط عاطفـی، فکـری 
و  می رسـند  سـنی  بـه  کـه  وقتـی  دارنـد،  عقلـی  و 
وارد جامعـه می شـوند بخـت ایـن را داشـته باشـند 
کـه به عنـوان انسـان هایی اخاقـی پـرورش داده 
کـه بداننـد نبایـد مـردم را آزار داد بـا صـدا،  شـوند 
سـلب  دروغگویـی،  حقشـان،  گرفتـن  دخالـت، 
حفـظ  بـا  و  زندگی شـان  در  مداخلـه  آزادی شـان، 
تعهـد کاری و حریـم خصوصـی دیگـران. مـن طـی 
گذشـته در مطالعاتـم بـه ایـن مفهـوم  سـال های 
برخـوردم و آن لحظـه بـرای مـن بسـیار دل انگیـز 
را بـه تأمـل  بـود. ایـن مفهـوم در آن لحظـه مـن 
مباحـث  در  چقـدر  اخاقـی  بخـت  کـه  واداشـت 
اخاقـی مهـم اسـت و چطور می شـود یک انسـان، 
شـانس اخاقـی اش بـاال باشـد و دیگـری شـانس 
اخاقـی اش پاییـن باشـد. تصـور کنیـد کـه در یکی 
خانـواده ای  در  شـهر  حاشـیه ای  آلونک هـای  از 
از شـوهرش جـدا  کـه  مـادری هسـت  مضمحـل، 
کـه  کودکـی  شـده، بایـد سـر چهـارراه بایسـتد و بـا 
بـه پشـت خـود بسـته اسـت تکدی گری کنـد، این 
کـودک چقـدر شـانس اخاقـی دارد؟ موقع رانندگی 
کـه  کـودکان را می بینـم؛  دختـر یـا پسـری  کـه ایـن 
در آغـوش مـادر اسـت یـا پدری که دسـت کودکش 
را در خیابـان گرفتـه اسـت یـا خـود کـودکان کار کـه 
در تهران بیشـتر هسـتند؛ اولین پرسشم این است 
دارنـد؟  اخاقـی  بخـت  کـودکان  ایـن  چقـدر  کـه 
کـه در پنج شش سـالگی  کودکانـی  بـا  در مقایسـه 
می کننـد،  شـروع  را  پیش دبسـتانی  آموزش هـای 
قبـل از آن انـواع مراقبت هـای تغذیـه ای، آموزشـی 
و تربیتـی برایشـان فراهـم می شـود، در محیطـی 
دنـج پـرورش می یابنـد، بعـد بـه بهتریـن مـدارس 
می رونـد و از بهتریـن الگوهـای تربیتـی برخـوردار 
باشـند  داشـته  متوسـطی  هـوش  گـر  ا می شـوند، 
نباشـند  خاصـی  مغـزی  ناهنجاری هـای  دچـار  و 
کـه شـهروندان  شـانس بسـیاری خواهنـد داشـت 
کـه بـه یک سـری سلسـله اصول،  محترمـی شـوند 
قواعـد، روابـط و حقوق پایبند باشـند. پس بخت 
اخاقی مردم مفهوم مهمی اسـت؛ اما من وارد آن 

بحـث نمی شـوم، زیـرا بحـث مفصلـی اسـت.

این مدل اخالق امکان ساز 
دارای چه مؤلفه ها و 
گزاره هایی است؟

گزاره هـای روشـن و آزموده شـده ای  ایـن مـدل بـر 
کنیـد تـا  کاری  اسـتوار اسـت. ایـن مـدل می گویـد 
شـرایط و امکان اخاقی بودن باال برود، تسـهیلگر 
و حمایتگـر باشـید تـا امیـد اخاقی بـودن و بخـت 
گزاره هـای  اخاقی بـودن مـردم بـاال بـرود. یکـی از 
ایـن مـدل ایـن اسـت کـه هر چـه اختـاف طبقاتی 
بیشـتر باشـد اخاق همبسـتگی پایین می آید. هر 
جامعه که در آن ضریب جینی و اختاف طبقاتی 

بـاال رود احتمـال اینکـه همبسـتگی اجتماعی اش 
گـزاره اسـت.  پاییـن بیایـد زیـاد اسـت. ایـن یـک 
هرچـه  می گویـد  امکان سـاز  اخـاق  دیگـر  گـزاره 
دولت سـاالری بیشـتر شـود، فسـاد سیسـتماتیک 
یـک  آن  در  کـه  هـر جامعـه ای  اسـت.  گسـترده تر 
سـازمان دولتـی بـر همـه اقتصـاد و زندگـی سـیطره 
یـک  دیگـر،  چیـز  هـر  یـا  نفـت  بـا  باشـد  داشـته 
جامعـه ای  چنیـن  در  می کنـد.  ایجـاد  بروکراسـی 
دولـت بـه گـردش سـرمایه و منابـع طبیعـی تسـلط 
دارد. بنابرایـن در آن نوعـی بروکراسـی بـه وجـود 
می آید که فسـاد سیسـتماتیک را ایجاد و گسـترده 
غیراخاقـی  مظاهـر  از  یکـی  فسـاد  ایـن  می کنـد. 
است. شفافیت بین المللی فساد را اندازه می گیرد 
و شـاخص آن بیـن 1 تـا 10 اسـت. جایـگاه ایـران در 
شـاخص شـفافیت یعنی مصونیت از فسـاد بین 2 
تـا 3 اسـت. در حالی کـه در برخـی کشـورهای دیگـر 
شـاخص 9 یـا 9/5 را نشـان می دهنـد. جامعـه ای 
جامعـه ای  باشـد،  تـا 10  بیـن 6  آن  شـاخص  کـه 
کـه شـاخص شـفافیت  اخاقـی اسـت. جامعـه ای 
آن پاییـن اسـت، مشـخص می کنـد اقتصاد فاسـد 
اسـت و منابـع گرفتـار فسـاد هسـتند. پـس در ایـن 
دولت سـاالری، دولـت متولـی حقیقـت، فضیلـت 
و اخـاق می شـود. جامعـه ایدئولوژیـک می شـود و 
پدرسـاالری  و  کمال گرایـی  نوعـی دولت سـاالری، 
بـه وجـود می آید. چنین دولتـی اقتصاد و فرهنگ 
و  مـی آورد  وجـود  بـه  را  فسـاد  می کنـد،  قبضـه  را 
گـزاره ایـن مـدل  جامعـه اخاقـی نمی شـود. دیگـر 
شـود،  مذهبـی  حکومـت  هرچـه  کـه  اسـت  ایـن 
اخـاق تظاهـر ریـای مذهبـی و مقدس مآبـی بـاال 
مـی رود. یکـی از خصلت هایـی کـه در تعلیـم دینی 
ما بدترین رذیلت تلقی شـده ریاسـت. ریا اساسا در 
اخـاق دینـی بیشـتر خـود را نشـان می دهـد. البتـه 
در اخـاق عرفـی سـکوالر هـم اینکـه انسـان رفتـار 
چندگزینـه ای داشـته باشـد و چیـزی را از خـودش 
می شـود  باعـث  نـدارد  هویـت  کـه  کنـد  ظاهـر 

عزت نفـس انسـان آسـیب ببینـد.
یـا  همـکار  همسـفر،  دوسـت،  بـا  گـر  ا مـن 
همشـهری خـود بـه گونـه ای رفتـار کنـم کـه مِن 
کند، در حال فریب او هستم؛  واقعی مرا پنهان 
رفتـار و  بـا چهـره، لحـن،  بدنـم  زبـان  بـا  یعنـی 
لباس پوشـیدنم او را فریـب می دهـم. این عمل 
از یـک جهـت غیراخاقـی اسـت و از یـک جهـت 
هـم عزت نفـس و شـخصیت مرا از بیـن می برد. 
می آیـد؟  به وجـود  زمـان  چـه  اخاقـی،  چنیـن 
وقتـی کـه دولـْت دینـی و دیـْن دولتـی می شـود. 
دیـن و سیاسـت رابطه هایـی باهـم دارنـد. شـما 
می توانیـد بگوییـد در دیـن مـن ارزش  عدالـت 
وجـود دارد و در نتیجـه چـون مـن دیـن دارم، 
عدالت خـواه و بـه فکـر محرومیـن هسـتم. بیـن 
دیـن و سیاسـت بـه یـک معنـا می توانـد ارتبـاط 
براسـاس  باشـد. شـما می توانیـد  داشـته  وجـود 
داشـته  مدنـی  دیـن  یـک  خـود،  دینـی  تعالیـم 
سوسیال-مسـیحی ها  اروپـا  در  مثـا  باشـید؛ 
براسـاس تعالیـم دینی شـان بـه دنبـال برابـری 
هستند. کسانی هم هستند که براساس تعالیم 
دینی شـان آزادی هایـی را دنبـال می کننـد؛ مثـا 
وجـود  محیط زیسـت  الهیـات  اروپـا  در  امـروزه 
محیط زیسـتی  ایدئولوژی هـای  یعنـی  دارد؛ 

در  هسـتند.  الهیاتـی  صورت بنـدی  دارای 
وجـود  آزادی بخـش  الهیـات  التیـن  آمریـکای 
آنجـا  در  کـه  هسـتند  گروه هایـی  یعنـی  دارد؛ 
سـتم،  بـا  و  اسـت  آزادی بخـش  الهیاتشـان 
درگیـری  قـدرت  روابـط  بـا  و  نابرابـری  سـلطه، 
دارنـد. پـس شـما می توانیـد دینی داشـته باشـید 
خـرج  بـه  مدنـی  کوشـش هایی  آن  بـرای  کـه 
دهیـد و دیـن را بـر دیگـران تحمیـل نکنیـد بلکه 
از آن الهـام بگیریـد و بـا روش هـای دموکراتیـک 
جهـت  در  مدنـی  فعالیت هایـی  صلح آمیـز،  و 
امـور اجتماعـی و رفـع مشـکات جامعـه انجـام 
دهیـد. امـا وقتی دین را بدون بررسـی اجتماعی 
دیـن  نـام  بـه  و  دهیـد  قـرار  حکومـت  مبنـای 
ایـن  ببندیـد،  را  متکثـر  دیدگاه هـای  ورود  راه 
قلمـداد  مذهبـی  حکومـت  به عنـوان  حکومـت 
اخـاق  مذهبـی،  حکومـت  ایـن  در  می شـود. 
به وجـود می آیـد  اخـاق مقدس مآبـی  و  تظاهـر 
گـزاره  یـک  اسـت.  بی اخاقـی  نـوع  یـک  کـه 
شـکاف  هرچـه  می گویـد  کـه  دارد  وجـود  دیگـر 
بیـن مـردم و دولـت بیشـتر شـود قانون شـکنی 
قوانیـن  رعایـت  بیشـتر می شـود. می تـوان  هـم 
اخـاق  از مصادیـق  یکـی  را  اجتماعـی  مصـوب 
درنظـر گرفـت کـه البتـه شـاید شـما ایـن مصداق 
را بـه عنـوان امـری اخاقـی در مداقه هـای خـود 
قبـول نکنیـد. مـن می گویـم یکـی از ارزش هـا و 
تعهـدات اخاقـی انسـان ها ایـن اسـت کـه وقتی 
در یـک جامعـه زندگـی می کننـد، بـه قوانینی که 
متعـارف  روال هـای  بـا  از طـرق رضایت بخشـی 
گـر  ا حتـی  اسـت،  شـده  تصویـب  سـالم  عـرف 
شـخصا هـم مخالـف آن باشـند، بـه آن قوانیـن 
التـزام و تعهـد دارنـد. ممکن اسـت من به عنوان 
کـه نبایـد در  کارشـناس شـهر معتقـد باشـم  یـک 
اینجـا چـراغ قرمز بگذارنـد؛ ولی باید جلوی چراغ 
گـر  کانـت، ایـن رفتـار ا قرمـز بایسـتم. بـه تعبیـر 
گـر از  بـا نیـت اخاقـی باشـد، اخـاق اسـت؛ امـا ا
تـرس پلیـس انجـام شـود، فقـط رعایـت قانـون 
گـر اراده اخاقـی پشـت ایـن عمـل وجود  اسـت. ا
داشـته باشـد، بـه ایـن معنـا که من بـه مصوبات 
جامعه ای که در آن زندگی می کنم پایبند باشم 
و بـه قوانیـن احتـرام بگـذارم، ایـن یعنـی اخـاق 
از  نگریختـن  بـا  سـقراط  مثـا  کانـت.  موردنظـر 
قوانیـن  بـه  اعتقادنداشـتن  وجـود  بـا  زنـدان، 
کـه در آن زندگـی می کـرد، می خواسـت  شـهری 
وارد  کنـون  ا مـن  نشـان دهـد.  تعهـد  نـوع  یـک 
بسـیار  گـزاره  یـک  در  نمی شـوم.  بحث هـا  ایـن 
سـاده می گویم که قانون شکنی و هنجارشکنی 
می توانـد یکـی از مصادیـق افـول اخـاق باشـد. 
باشـد  داشـته  اخاقـی  افـول  کـه  جامعـه ای 
کـه هیچ کـس بـه اصـول  یعنـی چـه؟ جامعـه ای 
پایبنـد نیسـت.  اخاقـی، قوانیـن و نظـم شـهر 
کسـانی در جنگل برای خود ویا می سـازند  مثا 
قراردادهـای  و  کنوانسـیون ها  درحالی کـه 
بین المللـی می گوینـد کـه نبایـد ایـن کار را انجام 
کار قانون شـکنی و غیراخاقـی اسـت. داد. ایـن 

شاید به نظر برسد که در جامعه 
ما قانون شکنی زیاد شده 
است، دلیل آن را چه می دانید؟
 زیـرا شـکاف بیـن مـردم و دولـت زیـاد شـده اسـت. 
وقتـی شـکاف بیـن مـردم و دولـت بیشـتر شـود، 
مـردم اعتمـاد بـه دولت و قوانین نخواهند داشـت 
یـا ایـن قوانیـن بـر آن هـا نفـوذ نـدارد. وقتـی مـردم 
در جامعـه ای زندگـی می کننـد کـه دولـت برایشـان 
بـا  مخالفـت  صـورت  در  حتـی  دارد؛  مشـروعیت 
دولـت  اصـل  می گوینـد  وزیـر؛  و  رئیس جمهـور 
براسـاس یک عرف سـاده و سالم مشـروعیت دارد 
کـه ایـن دولـت ماسـت، واقعیـت  و مـا می پذیریـم 
گر با رفتـاری از آن ها مخالفت  ملـی ماسـت؛ حتی ا
کنیـم و در روزنامـه انتقـاد کنیم؛ ولی اصل شـکاف 
دولـت و ملـت وجـود نـدارد. دولـت هـم بخشـی 
کشـوری از اروپـا، مثـا  از جامعـه ماسـت. در یـک 
مـا  بـر  دولـت  ایـن  کـه  نمی گوینـد  مـردم  آلمـان، 

گر با  من ا
دوست، 

همسفر، همکار 
یا همشهری 

خود به گونه ای 
رفتار کنم که مِن 
واقعی مرا پنهان 

کند، در حال 
فریب او هستم

ما باید به جای 
جرم راه رفتن، 

ره را هموار 
کنیم؛ یعنی 

شرایط امکان 
اخالقی بودن را 
به وجود آوریم؛ 

درستکاری، 
راستگویی، 

دادگری، رعایت 
حقوق دیگران، 

امانتداری، 
شفافیت، حفظ 
محیط زیست و 

همه آن چیزهایی 
که اخالق 

جهان شمول 
است

دورهجدید/شمارهششم/خردادماه1400ضمیمهاندیشهوعلومانسانــــݡیروزنامهاصفهانزیبا 4445



یـک محلـه را بـه عنـوان الگـو نشـان می دهیـم. 
ایـن کار جنبـه تشـویقی هم دارد؛ یعنـی همان که 
شـما فرمودید، ولی شـهرداری به عنوان یک نهاد 
عمومی با کمک سازمان های مردم نهاد محلی و 
همسایگان دست به چنین اقدامی می زند. برای 
گـر دولـت و سـازمان های دولتی  چنیـن اقداماتـی ا
مستقیما وارد عمل شوند، نتیجه معکوسی دارد؛ 
خواهـد  موفقیت آمیـز  کنـد  بسترسـازی  گـر  ا ولـی 
کار مثـا می توانـد بـه نهادهـای  بـود. بـرای ایـن 
مدنـی بـه راحتـی مجـوز دهـد و نگاه های سیاسـی 
و امنیتـی بـه فعالیت هـای مدنـی نداشـته باشـد. 
افـراد  بـرای  کـه  مردم نهـادی  سـازمان های  مثـا 
مقـروض، زندانیـان، نادارهـا، افـراد بی سرپرسـت 
بـرای  ندارنـد،  امکاناتـی  کـه  سرپرسـت هایی  یـا 
یتیمان و بیماران و برای انواع و اقسـام مشـکاتی 
کـه مـردم ایـن سـرزمین دارند، تشـکیل می شـوند، 
کنـد و قوانینـی  دولـت می توانـد از آن هـا حمایـت 
سـاده برایشـان وضـع کنـد. در مقابـل، این نهادها 
براسـاس  کـه  کننـد  اسـتانداردهایی تعریـف  بایـد 
باشـند.  داشـته  صاحیت هایـی  و  ضوابـط  آن 
درواقـع آن هـا بایـد بـا هـم اتحادیه هایـی داشـته 
شـبکه هایی  بنویسـند،  اسـتانداردهایی  باشـند، 
تشـکیل دهنـد و همدیگـر را از طریـق آموزش هـا، 
گفت وگوهـا و کیفیـت خدمـات خـود ارتقـا بدهنـد.

اینکه فرمودید مجری فعالیت های امکان سازی 
ایـن  گفـت  می تـوان  پاسـخ  در  اسـت  کسـی  چـه 
یـک  کـه  دارنـد  مختلفـی  سـطوح  فعالیت هـا 
دولـت  یعنـی  برمی گـردد.  دولـت  بـه  آن  سـطح 
مشـارکت  بـرای  کنـد  ایجـاد  سلسله بسـترهایی 
فعـاالن  و  اجتماعـی  فعـاالن  از  حمایـت  مـردم، 
اقتصـادی. همچنیـن دولت باید بخشـی از منابع 
عام المنفعه را به آنان اختصاص دهد، تسهیاتی 
و  آورد  فراهـم  عام المنفعـه  تشـکیات  بـرای 
نماینـدگان ایـن تشـکل ها را در سیاسـت گذاری ها 
کـه  اسـت  دولـت  سـطح  در  ایـن  دهـد.  مداخلـه 
بسترسـازی و ظرفیت سـازی کند و از سازمان های 
مردم نهـاد و مدنـی بـا دراختیارگذاشـتن تسـهیات 
گـذاری  مالـی، تجهیـزات و زیرسـاخت ها مثـل وا
حمایـت  بی بهـره  یـا  کم بهـره  وام هـای  بـا  زمیـن 
ابتکاراتشـان  بـا  نهادهـا  ایـن  مقابـل،  در  کنـد. 
براسـاس سیاسـت های کلـی که اتفاقـا نمایندگان 
کارهـای  جهـت  در  کرده انـد،  تأییـد  آن هـا  خـود 
کننـد. بـا ایـن حـال، دولـت  عام المنفعـه فعالیـت 
نبایـد در سـطوح پایین تـر دخالـت کنـد؛ بلکـه این 
کـه  نماینـدگان سـازمان های مردم نهـاد هسـتند 
بایـد اسـتاندارد داشـته باشـند، ضوابطـی را تنظیم 
سـطح  در  کننـد.  مدیریـت  را  بعـدی  کارهـای  و 
سـازمان های مردم نهاد، کار به این صورت اسـت 
کـه هـر سـازماْن مسـئول، اصـول، ضوابـط، شـورا و 
انتخاباتـی دارد. بنابرایـن آن هـا بـه ایـن صـورت 
هم بسـتگی،  بـرای  را  اجتماعـی  امکان هـای 
فراهـم  اجتماعـی  اعتمـاد  و  اجتماعـی  محبـت 
می آورنـد. یکـی از مسـائل اخاق سـتیز ایـن اسـت 
کـه شـهروند نسـبت بـه شـهرش بیگانـه می شـود و 
این می تواند یکی از اسـباب تخریب اخاق شـود.

کـه انتخـاب شـده  کسـی  تحمیـل شـده، بلکـه بـا 
اسـت بـه لحـاظ حزبـی شـخصا مخالف انـد و مثـا 
می گوینـد مـا نتوانسـتیم انتخـاب شـویم، حـزب 
رقیـب انتخـاب شـد. در ایـن جامعـه میـان دولـت 
و مـردم شـکافی وجـود نـدارد، قانون شـکنی زیـاد 
نیست، قوانین از یک نفوذ و اعتباری برخوردارند 
و مـردم بـه میـزان زیـادی بـه قوانیـن پایبندنـد. 
تعبیـر  یـک  بـه  را  قانون شـکنی  گـر  ا شـما  پـس 
غیراخاقی بـودن جامعـه یـا افـول اخاقـی بدانید، 
یکـی از علت هـای آن شـکاف بیـن مـردم و دولـت 
اسـت. هرچه سـرمایه های اجتماعی کاهش یابد 
و اعتمـاد بـه قوانیـن و دولـت از بیـن بـرود، طبعـا 
اخاق نیز کاهش می یابد. هرچه سـرمایه انسـانی 
کیفیت انسانی باال می رود؛ ازجمله رفتار  باال رود، 
تحقیقـات  مثـا  می شـود.  اخاقی تـر  اجتماعـی 
کمتـر  افـراد تحصیل کـرده  کـه  نشـان داده اسـت 

مرتکـب جـرم می شـوند.
اخاقی بـودن  بـرای  مـن  کـه  مدلـی  بنابرایـن 
اسـت  امکان سـاز  اخـاق  تصـور می کنـم،  جامعـه 
کنیـم. از اینجـا  تـا ره را بـرای اخاقی بـودن همـوار 
شـویم.  منتقـل  بحـث  جزئیـات  بـه  می توانیـم 
مـا می توانیـم اصـل بحـث را بـا جزئیـات و ابعـاد 
اسـاس  ایـن  بـر  مـن  کنیـم.  دنبـال  آن  مختلـف 
کـه بگویـم بازدارنده هـا  بـرای خـودم مدلـی دارم 
و پیش برنده هـا بـرای جامعـه اخاقـی شـامل چـه 
چیزهایی می شوند. در جامعه اخاقی مدنظر من 
دو نیرو وجود دارد: یکی بازدارنده ها یعنی عواملی 
کـه اجـازه نمی دهنـد جامعـه اخاقـی شـود، ماننـد 
طبقاتـی،  اختـاف  ملـت،  و  دولـت  بیـن  شـکاف 
و  مشـوق ها  دیگـر،  نیـروی  و...؛  دولت سـاالری 
کـه  عواملـی  یعنـی  اسـت،  پیش برنـده  عوامـل 
می توانـد جامعـه را بـه سـمت اخاقی بـودن پیـش 
ببرد، مانند عدالت اجتماعی، شـفافیت، فعالیت 
و  انسـانی  سـرمایه های  افزایـش  مدنـی،  جامعـه 
مشروعیت دولت. پس ما می توانیم از این طریق 
یک سلسله عوامل پیش برنده و بازدارنده جامعه 
اخاقـی را تبییـن کنیم و بگوییـم از طریق عوامل 
پیش برنـده چطـور یـک جامعـه اخاقـی به وجـود 
می آیـد و چطـور از طریـق عوامل بازدارنـده، اخاق 
در یـک جامعـه افـول پیـدا می کنـد. تعـادل بیـن 
این عوامل هرچه به سـمت پیش برنده ها باشـد، 
شـانس اخاقی بـودن در جامعـه بیشـتر می شـود.

امکان سازی اخالق و تواناسازی 
توسط چه کسی باید در جامعه 
اجرا شود؟

بایـد  بلکـه  باشـد؛  متولـی  نبایـد  دولـت  اینجـا  در 
از  دولـت  یعنـی  کنـد.  حمایـت  و  شـود  بسترسـاز 
مردم نهـاد،  سـازمان های  و  مدنـی  نهادهـای 
حرفه ها، صنوف، نهادهای محلی و همسـایگان 
هـر  در  شـهرداری  مثـا  کنـد.  حمایـت  محلـه 
ناحیه ای که وجود دارد، تعدادی نهال درخت در 
اختیار مردم آن محل قرار دهد که در محله خود، 
آن هـا را بکارنـد. مثـا در رابطـه بـا این موضـوع، ما 

براساس معنایی که از توسعه 
مدنظر است، باید به همه 
عرصه های مختلف اجتماعی، 
سیاسی، فرهنگی و آموزشی، 
اقتصادی و... به صورت همه جانبه 
نگاه کرد. ولی به نظر شما برای توسعه 
بخت اخالقی، کدام حوزه ها اولویت 
باالتری دارد؟
یـک  بلکـه  نیسـت؛  پیشـینی  سـؤال  یـک  ایـن 
کـه  اسـت  مسـئله ای  یعنـی  اسـت؛  پسـینی  امـر 
نظـری  پاسـخ  و  می خواهـد  تجربـی  پاسـخی 
کـه مـا بگوییـم در نظریـات اجتماعـی اول  نـدارد 
کنیـم بعـد  بایـد بخت هـای اقتصـادی را فراهـم 
سیاسـی.  بخت هـای  بعـد  فرهنگـی  بخت هـای 
اینکـه پاسـخ تجربـی اسـت یعنـی چـه؟ یعنـی در 
کنونی در جامعه ایران می توانیم بگوییم  شرایط 
کاسـتی ها و فزونی هـا و بـا توجـه  کـه بـا توجـه بـه 
کنـون وجـود دارد،  کـه در اینجـا و ا بـه معادلـه ای 
را  بحث هایـی  می توانیـم  اخاقـی  بخـت  دربـاره 
مختـص بـه آن داشـته باشـیم. در پیمایش هـای 
ملی آمده است که مهم ترین مصادیق جامعه به 
طـور عمـوم اقتصـادی هسـتند. مثا مسـئله مردم 
کـه درآمـد ماهانـه 10 میلیـون تومـان،  ایـن اسـت 
خط فقر اسـت؛ اما درآمد رسـمی آن ها حدود چهار 
کـه در  کانـی  میلیـون تومـان اسـت. ثروت هـای 
بخش هـای دیگـر جامعـه وجـود دارد، بزرگ تریـن 
عامل اخاق ستیز در جامعه ماست. شما فردی را 
در نظر بگیرید که چهار میلیون تومان درآمد دارد 
و برایـش از اخـاق صحبـت کنیـد. احتمـال کمـی 
وجود دارد که به حرف های شما عاقه مند باشد. 
او می گویـد شـما از چـه چیـزی صحبـت می کنیـد؟ 
کجـا آمـده  کـه در اطرافـم می بینـم از  ثروت هایـی 
اسـت؟ ایـن امکان ها کجـا، زندگی من کجا؟ پس 
کـه مـا  یـک بخـش از بخـت اخاقـی ایـن اسـت 
اقتصاد را سـامان دهیم و ببینیم این سیاسـت ها 
کجـا ناشـی می شـود؟ اقتصـاد مـا یـک اقتصـاد  از 
سیاسـی اسـت. یکـی از مشـکات مـا دیپلماسـی 
کـه  اسـت. شکسـت دیپلماسـی و نـگاه نادرسـتی 
پشـت آن وجـود دارد و مانـع دیپلماسـی معقول در 
دنیاسـت، یکی از بزرگ ترین عوامل برهم خوردن 
دیگـر،  سـوی  از  اسـت.  مـردم  اقتصـادی  زندگـی 
دولت سـاالری، نـگاه ایدئولوژیـک، اقتصـاد نفتـی 

و... در ایـن مسـئله دخیل انـد.
 بـه نظـر مـن یک بخش دیگر این اسـت کـه برای 
بخت اخاقی ابتکار از جامعه ستانده شده است. 
دادن ابتـکار بـه نهادهـای مدنی و اجتماعی برای 
سـازماندهی اجتماعی بخت اخاقی جامعه را باال 
می بـرد. هرچـه مـا بـه جامعـه صنفـی، سـازمانی و 
می تواننـد  این هـا  بدهیـم،  فرصـت  عام المنفعـه 
بـا فعالیـت خـود زمزمه محبـت، اخـاق و فضیلت 
گـر  کـه ا را در جامعـه بـاال ببرنـد. امـا اینطـور نباشـد 
زلزله بزرگی مثل زلزله کرمانشاه اتفاق بیفتد، این 
سـازمان ها اقداماتـی صـورت دهنـد؛ امـا بعـد از آن 
کاری انجـام دهنـد. دولت هـا بایـد  نتواننـد هیـچ 

در جامعه اخالقی 
مدنظر من دو 

نیرو وجود دارد: 
یکی بازدارنده ها 
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جامعه اخالقی 
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یـک محلـه را بـه عنـوان الگـو نشـان می دهیـم. 
ایـن کار جنبـه تشـویقی هم دارد؛ یعنـی همان که 
شـما فرمودید، ولی شـهرداری به عنوان یک نهاد 
عمومی با کمک سازمان های مردم نهاد محلی و 
همسایگان دست به چنین اقدامی می زند. برای 
گـر دولـت و سـازمان های دولتی  چنیـن اقداماتـی ا
مستقیما وارد عمل شوند، نتیجه معکوسی دارد؛ 
خواهـد  موفقیت آمیـز  کنـد  بسترسـازی  گـر  ا ولـی 
کار مثـا می توانـد بـه نهادهـای  بـود. بـرای ایـن 
مدنـی بـه راحتـی مجـوز دهـد و نگاه های سیاسـی 
و امنیتـی بـه فعالیت هـای مدنـی نداشـته باشـد. 
افـراد  بـرای  کـه  مردم نهـادی  سـازمان های  مثـا 
مقـروض، زندانیـان، نادارهـا، افـراد بی سرپرسـت 
بـرای  ندارنـد،  امکاناتـی  کـه  سرپرسـت هایی  یـا 
یتیمان و بیماران و برای انواع و اقسـام مشـکاتی 
کـه مـردم ایـن سـرزمین دارند، تشـکیل می شـوند، 
کنـد و قوانینـی  دولـت می توانـد از آن هـا حمایـت 
سـاده برایشـان وضـع کنـد. در مقابـل، این نهادها 
براسـاس  کـه  کننـد  اسـتانداردهایی تعریـف  بایـد 
باشـند.  داشـته  صاحیت هایـی  و  ضوابـط  آن 
درواقـع آن هـا بایـد بـا هـم اتحادیه هایـی داشـته 
شـبکه هایی  بنویسـند،  اسـتانداردهایی  باشـند، 
تشـکیل دهنـد و همدیگـر را از طریـق آموزش هـا، 
گفت وگوهـا و کیفیـت خدمـات خـود ارتقـا بدهنـد.

اینکه فرمودید مجری فعالیت های امکان سازی 
ایـن  گفـت  می تـوان  پاسـخ  در  اسـت  کسـی  چـه 
یـک  کـه  دارنـد  مختلفـی  سـطوح  فعالیت هـا 
دولـت  یعنـی  برمی گـردد.  دولـت  بـه  آن  سـطح 
مشـارکت  بـرای  کنـد  ایجـاد  سلسله بسـترهایی 
فعـاالن  و  اجتماعـی  فعـاالن  از  حمایـت  مـردم، 
اقتصـادی. همچنیـن دولت باید بخشـی از منابع 
عام المنفعه را به آنان اختصاص دهد، تسهیاتی 
و  آورد  فراهـم  عام المنفعـه  تشـکیات  بـرای 
نماینـدگان ایـن تشـکل ها را در سیاسـت گذاری ها 
کـه  اسـت  دولـت  سـطح  در  ایـن  دهـد.  مداخلـه 
بسترسـازی و ظرفیت سـازی کند و از سازمان های 
مردم نهـاد و مدنـی بـا دراختیارگذاشـتن تسـهیات 
گـذاری  مالـی، تجهیـزات و زیرسـاخت ها مثـل وا
حمایـت  بی بهـره  یـا  کم بهـره  وام هـای  بـا  زمیـن 
ابتکاراتشـان  بـا  نهادهـا  ایـن  مقابـل،  در  کنـد. 
براسـاس سیاسـت های کلـی که اتفاقـا نمایندگان 
کارهـای  جهـت  در  کرده انـد،  تأییـد  آن هـا  خـود 
کننـد. بـا ایـن حـال، دولـت  عام المنفعـه فعالیـت 
نبایـد در سـطوح پایین تـر دخالـت کنـد؛ بلکـه این 
کـه  نماینـدگان سـازمان های مردم نهـاد هسـتند 
بایـد اسـتاندارد داشـته باشـند، ضوابطـی را تنظیم 
سـطح  در  کننـد.  مدیریـت  را  بعـدی  کارهـای  و 
سـازمان های مردم نهاد، کار به این صورت اسـت 
کـه هـر سـازماْن مسـئول، اصـول، ضوابـط، شـورا و 
انتخاباتـی دارد. بنابرایـن آن هـا بـه ایـن صـورت 
هم بسـتگی،  بـرای  را  اجتماعـی  امکان هـای 
فراهـم  اجتماعـی  اعتمـاد  و  اجتماعـی  محبـت 
می آورنـد. یکـی از مسـائل اخاق سـتیز ایـن اسـت 
کـه شـهروند نسـبت بـه شـهرش بیگانـه می شـود و 
این می تواند یکی از اسـباب تخریب اخاق شـود.

کـه انتخـاب شـده  کسـی  تحمیـل شـده، بلکـه بـا 
اسـت بـه لحـاظ حزبـی شـخصا مخالف انـد و مثـا 
می گوینـد مـا نتوانسـتیم انتخـاب شـویم، حـزب 
رقیـب انتخـاب شـد. در ایـن جامعـه میـان دولـت 
و مـردم شـکافی وجـود نـدارد، قانون شـکنی زیـاد 
نیست، قوانین از یک نفوذ و اعتباری برخوردارند 
و مـردم بـه میـزان زیـادی بـه قوانیـن پایبندنـد. 
تعبیـر  یـک  بـه  را  قانون شـکنی  گـر  ا شـما  پـس 
غیراخاقی بـودن جامعـه یـا افـول اخاقـی بدانید، 
یکـی از علت هـای آن شـکاف بیـن مـردم و دولـت 
اسـت. هرچه سـرمایه های اجتماعی کاهش یابد 
و اعتمـاد بـه قوانیـن و دولـت از بیـن بـرود، طبعـا 
اخاق نیز کاهش می یابد. هرچه سـرمایه انسـانی 
کیفیت انسانی باال می رود؛ ازجمله رفتار  باال رود، 
تحقیقـات  مثـا  می شـود.  اخاقی تـر  اجتماعـی 
کمتـر  افـراد تحصیل کـرده  کـه  نشـان داده اسـت 

مرتکـب جـرم می شـوند.
اخاقی بـودن  بـرای  مـن  کـه  مدلـی  بنابرایـن 
اسـت  امکان سـاز  اخـاق  تصـور می کنـم،  جامعـه 
کنیـم. از اینجـا  تـا ره را بـرای اخاقی بـودن همـوار 
شـویم.  منتقـل  بحـث  جزئیـات  بـه  می توانیـم 
مـا می توانیـم اصـل بحـث را بـا جزئیـات و ابعـاد 
اسـاس  ایـن  بـر  مـن  کنیـم.  دنبـال  آن  مختلـف 
کـه بگویـم بازدارنده هـا  بـرای خـودم مدلـی دارم 
و پیش برنده هـا بـرای جامعـه اخاقـی شـامل چـه 
چیزهایی می شوند. در جامعه اخاقی مدنظر من 
دو نیرو وجود دارد: یکی بازدارنده ها یعنی عواملی 
کـه اجـازه نمی دهنـد جامعـه اخاقـی شـود، ماننـد 
طبقاتـی،  اختـاف  ملـت،  و  دولـت  بیـن  شـکاف 
و  مشـوق ها  دیگـر،  نیـروی  و...؛  دولت سـاالری 
کـه  عواملـی  یعنـی  اسـت،  پیش برنـده  عوامـل 
می توانـد جامعـه را بـه سـمت اخاقی بـودن پیـش 
ببرد، مانند عدالت اجتماعی، شـفافیت، فعالیت 
و  انسـانی  سـرمایه های  افزایـش  مدنـی،  جامعـه 
مشروعیت دولت. پس ما می توانیم از این طریق 
یک سلسله عوامل پیش برنده و بازدارنده جامعه 
اخاقـی را تبییـن کنیم و بگوییـم از طریق عوامل 
پیش برنـده چطـور یـک جامعـه اخاقـی به وجـود 
می آیـد و چطـور از طریـق عوامل بازدارنـده، اخاق 
در یـک جامعـه افـول پیـدا می کنـد. تعـادل بیـن 
این عوامل هرچه به سـمت پیش برنده ها باشـد، 
شـانس اخاقی بـودن در جامعـه بیشـتر می شـود.

امکان سازی اخالق و تواناسازی 
توسط چه کسی باید در جامعه 
اجرا شود؟

بایـد  بلکـه  باشـد؛  متولـی  نبایـد  دولـت  اینجـا  در 
از  دولـت  یعنـی  کنـد.  حمایـت  و  شـود  بسترسـاز 
مردم نهـاد،  سـازمان های  و  مدنـی  نهادهـای 
حرفه ها، صنوف، نهادهای محلی و همسـایگان 
هـر  در  شـهرداری  مثـا  کنـد.  حمایـت  محلـه 
ناحیه ای که وجود دارد، تعدادی نهال درخت در 
اختیار مردم آن محل قرار دهد که در محله خود، 
آن هـا را بکارنـد. مثـا در رابطـه بـا این موضـوع، ما 

براساس معنایی که از توسعه 
مدنظر است، باید به همه 
عرصه های مختلف اجتماعی، 
سیاسی، فرهنگی و آموزشی، 
اقتصادی و... به صورت همه جانبه 
نگاه کرد. ولی به نظر شما برای توسعه 
بخت اخالقی، کدام حوزه ها اولویت 
باالتری دارد؟

یـک  بلکـه  نیسـت؛  پیشـینی  سـؤال  یـک  ایـن 
کـه  اسـت  مسـئله ای  یعنـی  اسـت؛  پسـینی  امـر 
نظـری  پاسـخ  و  می خواهـد  تجربـی  پاسـخی 
کـه مـا بگوییـم در نظریـات اجتماعـی اول  نـدارد 
کنیـم بعـد  بایـد بخت هـای اقتصـادی را فراهـم 
سیاسـی.  بخت هـای  بعـد  فرهنگـی  بخت هـای 
اینکـه پاسـخ تجربـی اسـت یعنـی چـه؟ یعنـی در 
کنونی در جامعه ایران می توانیم بگوییم  شرایط 
کاسـتی ها و فزونی هـا و بـا توجـه  کـه بـا توجـه بـه 
کنـون وجـود دارد،  کـه در اینجـا و ا بـه معادلـه ای 
را  بحث هایـی  می توانیـم  اخاقـی  بخـت  دربـاره 
مختـص بـه آن داشـته باشـیم. در پیمایش هـای 
ملی آمده است که مهم ترین مصادیق جامعه به 
طـور عمـوم اقتصـادی هسـتند. مثا مسـئله مردم 
کـه درآمـد ماهانـه 10 میلیـون تومـان،  ایـن اسـت 
خط فقر اسـت؛ اما درآمد رسـمی آن ها حدود چهار 
کـه در  کانـی  میلیـون تومـان اسـت. ثروت هـای 
بخش هـای دیگـر جامعـه وجـود دارد، بزرگ تریـن 
عامل اخاق ستیز در جامعه ماست. شما فردی را 
در نظر بگیرید که چهار میلیون تومان درآمد دارد 
و برایـش از اخـاق صحبـت کنیـد. احتمـال کمـی 
وجود دارد که به حرف های شما عاقه مند باشد. 
او می گویـد شـما از چـه چیـزی صحبـت می کنیـد؟ 
کجـا آمـده  کـه در اطرافـم می بینـم از  ثروت هایـی 
اسـت؟ ایـن امکان ها کجـا، زندگی من کجا؟ پس 
کـه مـا  یـک بخـش از بخـت اخاقـی ایـن اسـت 
اقتصاد را سـامان دهیم و ببینیم این سیاسـت ها 
کجـا ناشـی می شـود؟ اقتصـاد مـا یـک اقتصـاد  از 
سیاسـی اسـت. یکـی از مشـکات مـا دیپلماسـی 
کـه  اسـت. شکسـت دیپلماسـی و نـگاه نادرسـتی 
پشـت آن وجـود دارد و مانـع دیپلماسـی معقول در 
دنیاسـت، یکی از بزرگ ترین عوامل برهم خوردن 
دیگـر،  سـوی  از  اسـت.  مـردم  اقتصـادی  زندگـی 
دولت سـاالری، نـگاه ایدئولوژیـک، اقتصـاد نفتـی 

و... در ایـن مسـئله دخیل انـد.
 بـه نظـر مـن یک بخش دیگر این اسـت کـه برای 
بخت اخاقی ابتکار از جامعه ستانده شده است. 
دادن ابتـکار بـه نهادهـای مدنی و اجتماعی برای 
سـازماندهی اجتماعی بخت اخاقی جامعه را باال 
می بـرد. هرچـه مـا بـه جامعـه صنفـی، سـازمانی و 
می تواننـد  این هـا  بدهیـم،  فرصـت  عام المنفعـه 
بـا فعالیـت خـود زمزمه محبـت، اخـاق و فضیلت 
گـر  کـه ا را در جامعـه بـاال ببرنـد. امـا اینطـور نباشـد 
زلزله بزرگی مثل زلزله کرمانشاه اتفاق بیفتد، این 
سـازمان ها اقداماتـی صـورت دهنـد؛ امـا بعـد از آن 
کاری انجـام دهنـد. دولت هـا بایـد  نتواننـد هیـچ 

در جامعه اخالقی 
مدنظر من دو 

نیرو وجود دارد: 
یکی بازدارنده ها 
یعنی عواملی که 
اجازه نمی دهند 
جامعه اخالقی 
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شکاف بین 
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دولت ساالری 
و...؛ نیروی 

دیگر، مشوق ها 
و عوامل 

پیش برنده 
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اخالقــݡی ݡکه از دست مـــݡی رود 
مدنیتـــݡی ݡکه از راه نمـــݡی رسد

وضعیت اخالقی جامعه امروز 
ایران را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

دادن  از  می کنـم  تـاش  همیشـه  مـن  چنـد  هـر 
کنـم،  حکـم مطلـق و اصـوال از مطلق گویـی پرهیـز 
کـه بایـد پاسـخ بـه ایـن پرسـش را بـا  امـا متاسـفم 
واژه »اسـفبار« بدهـم. اجـازه بدهیـد ابتـدا بگویـم 
عـام، حکـم مطلـق  بـه صـورت  چـرا نمی خواهـم 
بدهـم تـا سـپس بتوانم پاسـخ خـود را توجیه کنم. 
گزاره هـای قاطـع کـه بر هر نکته یا اسـتداللی تمرکز 
کید مطلق می کنند، نه با اصل نسبیت علمی  و تأ
که به ما می آموزد از مطلق اندیشی  خوانایی دارند 
رویکردهـای  در  را  ابطال پذیـری  و  کنیـم  پرهیـز 
نظـری ِ  اصـل  بـا  نـه  و  بگیریـم  اصـل  علمی مـان 
کـه مـن از آن تبعیـت می کنـم.  اندیشـه پیچیـده 
در  کـه  کلماتـی  از  هیچ یـک  دیگـر،  عبـارت  بـه 
نیـز  به خودی خـود  شـده اند  مطـرح  پرسـش  ایـن 
نمی تواننـد قاطعانـه معنایی داشـته باشـند، تا من 
گـر  خواسـته باشـم قاطعانـه پاسـخ بدهـم. حتـی ا
را »عقـل سـلیم« بگیریـم، چطـور می تـوان  اصـل 
صدهـا  بـا  مـا  سـرزمین  بزرگـی  بـه  پهنـه ای  بـرای 
سبک زندگی و موقعیت های اجتماعی بی نهایت 
متفـاوت و مختلـف، از یـک اخـاق و حتـی از یـک 
کرد؟ آنچه  کنونی استفاده  »امروز« یعنی وضعیت 
در  دورافتـاده  روسـتایی  در  روسـتایی  یـک  کـه  را 

بلوچسـتان می اندیشـد، بـا چـه معیـاری می تـوان 
بـه اندیشـه یـک روشـن فکر نسـبتا مرفـه با سـرمایه 
اجتماعی و اقتصادی نسـبتا مناسـب که در تهران 
زندگی می کند، مقایسه کرد و آیا می توان ادعا کرد 
ایـن مقایسـه مبنـای علمی یا حتی عقانی داشـته 

باشـد؟
سـاده  نخسـت،  نظـر  در  پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخ 
بـه  را  مـا  می توانـد  ایـن  و  اسـت  منفـی  و  می آیـد 
کامـا متضـاد بـا یکدیگـر امـا هـر دو  گاه  دو جهـت 
هدایـت  فـراوان  آسـیب های  و  مشـکات  دارای 
کنـد: نخسـت بـه سـوی نوعـی ایدئولوژیزه کـردن 
و ایجـاد سـختی و انعطاف ناپذیـری در امـر اخـاق 
قانونـی،  هـر  بـه  توسـل  بـا  چـه  حـال  اجتماعـی، 
چـه بـا توسـل بـه هـر سـنتی؛ و دیگـری بـه سـوی 
و  اخـاق  نسـبی کردن  و  نسـبی دیدن  نوعـی 
یـک  افـراد  کـه  مکانـی  و  زمانـی  موقعیت هـای 
جامعـه در آن می تواننـد قـرار بگیرنـد و در نتیجـه 
و  بـه شـکل تصنعـی  ازمیان بـردن صورت مسـئله 
گاه حتـی کلبی منشـانه. بحـث و اسـتدالل مـن آن 
کـه  کـه در قـرن بیسـت و یکـم و در شـرایطی  اسـت 
جهانـی شـدن خـود را بـه همـه سـاکنان کـره زمیـن 
تحمیـل کـرده )چـه بخواهند و چـه نخواهند، چه 
بـا آن هم سـو باشـند و چـه مخالـف و چـه طرفـدار 
در چنیـن حالتـی،  تغییـرات(،  در جهـت  فعـال  و 
»جزیـره ای«  موقعیت هـای  نمی توانیـم  دیگـر  مـا 

کننـد.  تقویـت  را  مدنـی  نهادهـای  و  سـازمان ها 
بـرای  امکان سـازی  عامـل  بهتریـن  عمـل  ایـن 
مـن  نظـر  بـه  پـس  باشـد.  جوامـع  اخاقی بـودن 
سـؤال عالمانـه شـما جـواب نظـری نـدارد. به طـور 
کلی شـاید همه دنیا در پاسـخ بگویند اولویت اول 
فرهنگـی بعـد اقتصـادی اسـت یـا اول اقتصـادی 
بعـد فرهنگـی؛ ولـی در جامعه ما در شـرایط کنونی 
یک سلسله مسـائل سیاسـی در مرکز مسائل وجود 
اسـت.  سیاسـی  شـدیدا  مـا  جامعـه  چـون  دارد؛ 
اقتصـاد مـا سیاسـی اسـت. دیپلماسـی مـا بیـش از 
اینکه جنبه فنی، حرفه ای و عقانی داشته باشد 

ایدئولوژیـک اسـت.

راه چاره چیست؟ چگونه 
می توان مانع افول 
اخالقی شد؟

 اولیـن قدمـی کـه می توانـد دومینـوی غیراخاقـی 
مـا را تـا حـدی تعدیل کند رفع شـکاف بیـن دولت 
و ملـت اسـت. دولـت بایـد قبـل از اینکـه همه چیز 
فـرو بریـزد، نوعـی آشـتی ملـی و نوعـی رفرانـدوم 
برگـزار کنـد. ایـن اقـدام یـک نـوع امیـد و مشـارکت 
جـاری می کنـد و امکان هـای بعـدی را بـه وجـود 
می آورد که مشـارکت اجتماعی، حقوق اجتماعی 
و نهادهـای مدنی بـاال برود. همه این ها می تواند 
زمینه سـاز شـود، بـرای اینکه سیاسـت ها، اقتصاد 
در  امـروز  کنـد.  پیـدا  بهبـود  بین الملـل  روابـط  و 
کنـار  کـرات در حـال پیشـروی اسـت. در  ویـن مذا

پیـش  را  آن  زیرکانـه  به طـور  کـه  کار  ایـن 
کشـور  اداره  در  هـم  عقانیتـی  می برنـد، 
بـرای ترمیـم مشـروعیت حکومـت بـه خرج 
دهنـد. مثـا اخیـرا مـن از زبـان رئیـس جمهور 
گله مندند، شـنیدم  که مردم هم بحق از او بسـیار 
کـه از همه پرسـی صحبتـی بـه میـان آوردنـد. ایـن 
اسـت  معلـوم  پـس  دارد؟  مانعـی  چـه  صحبـت 
درون حاکمیـت چنیـن فکـری وجـود دارد. پـس 
کار را بـه طـور جـدی پـی  چـه بهتـر خودشـان ایـن 
بگیرند. متأسفانه در قانون اساسی ما همه پرسی 
مشـکات  از  یکـی  دارد.  بسـیاری  پیچ وخـم 
اساسـی  قانـون  همیـن  مـا  جامعـه  بی اخاقـی 
کـه بـا وجـود برخـی از جنبه هـای مثبتـش،  اسـت 
پایه های غلطی دارد. این پایه های غلط اسـباب 
زمینه هـای  کـه  شـده  سلسـله رویه هایی  یـک 
اخاقـی جامعـه را از بیـن بـرده اسـت مثـا می گوید 
بـا  قانـون.  حکـم  بـه  مگـر  اسـت  آزاد  چیـزی  هـر 
کـه نوشـته اند می تواننـد بـا  کلـی ای  ایـن اصولـی 
کاری بکننـد. قانـون اساسـی بـا تمـام  جامعـه هـر 

کاستی هایش، نکات مثبتش هم اجرا نمی شود. 
مـا در کشـور حتـی از ظرفیـت موجـود حقوقـی هـم 
درسـت اسـتفاده نکردیـم. ایـن مـوارد پایه سلسـله 
اسـاس  کـه  اسـت  شـده  رویه هایـی  و  رفتارهـا 
کـرده اسـت. ممکـن اسـت  اخـاق را هـم تخریـب 
مـا بگوییـم اخـاق بـا دیـن متفـاوت اسـت. قطعـا 
سـاحتی  اخـاق  اسـت.  همیـن  هـم  مـن  دیـدگاه 
مسـتقل از دین اسـت. من مقاالت متعددی دارم 
کـه می گویـد اخـاق می تواننـد دینـی نباشـد. البته 
اخاق می تواند دینی هم باشد که کسی به خاطر 
دینـش بـه اخـاق عمل کند. ولـی می توانیم دین 
به نـام  کسـی  و  باشـیم  داشـته  هـم  غیراخاقـی 
مـا  درمجمـوع،  کنـد.  عمـل  غیراخاقـی  دینـش 
می توانیـم برای گام بعدی، اصاحات سـاختاری 
در حکومـت و نهـاد حکمروایـی را پیـش بگیریـم. 
یعنـی حرکت کـردن به سـمت حکمروایـی خـوب، 
دولـت  پاسـخ گویی.  و  گزارش دهـی  شـفافیت، 
اسـت.  اخـاق  بـرای  کمـک  بهتریـن  پاسـخ گو 
دولتـی که پاسخ گوسـت و اختیاراتـی دارد، گزارش 
و  اعتراضـات  بـه  نسـبت  می دهـد،  اجتماعـی 
عـدم  ضمـن  اینکـه  نـه  پاسخ گوسـت  انتظـارات 
پاسـخ گویی  هرچـه  پـس  کنـد.  سـرکوب  توجـه، 
و شـفافیت را بـاال ببرنـد، آرای عمومـی را در نظـر 
مدنـی  نهادهـای  کننـد،  همه پرسـی  بگیرنـد، 
احتـرام  جامعـه  و  افـراد  بـرای  کننـد،  تقویـت  را 
و  مشـارکت  زمینه هـای  جامعـه  در  شـوند،  قائـل 
هم بسـتگی، پیونـد و اعتمـاد بـاال مـی رود و همـراه 
بـا آن بـا فعالیت هـای مدنـی، اجتماعـی، صنفی و 
حرفـه ای، اخاقیـات بـاال می رود. مثا اینکه شـما 
بدانیـد اخاقیـات روزنامه نـگاری را چطـور بازتـاب 
دهیـد؟ شـما روزنامه نـگاران بـا هـم انجمن هایـی 
تشـکیل دهیـد. بـرای خبرنویسـی و چـاپ روزنامه 
باشـید.  داشـته  سـالم  انتخابـات  یـک  خودتـان 
برخـی از شـما ببیننـد چـه اسـتانداردهای اخاقـی 
در  دارد؟  وجـود  روزنامه نـگار  یـک  بـرای  دنیـا  در 
فرهنـگ و تاریـخ مـا چـه زمینه هایـی وجـود دارد؟ 
و  اخاقـی  سلسـله ارزش های  اسـاس،  ایـن  بـر 
روزنامه نـگاری  بـرای  حرفـه ای  اسـتانداردهای 
نوشـته شـود. از این طریق، اخاق روزنامه نگاری 

بـاال مـی رود.

کــه اخــالق بــا  پرداختــن بــه مقولــه اخــالق در زیســت اجتماعــی انســان، نیازمنــد بررســی عوامــل بســیاری اســت؛ چرا
حوزه هــای متعــدد فرهنگــی، اجتماعــی و زیســتی بشــر پیونــد خــورده اســت. نمی تــوان در رابطه با اخــالق اجتماعی، 
بــه نگاهــی ژرف دســت یافــت، مگــر آنکــه بــه ایــن حوزه هــای پیوســته بــا اخالق، با شــناختی دقیق نســبت به انســان 
و جامعــه انســانی پرداختــه شــود. تحلیــل ارتبــاط میــان اخــالق و فرهنــگ، اخــالق و هویــت، اخــالق و بحران هــا و 
تحــوالت اجتماعــی، اخــالق و آســیب های اجتماعــی، ســازوکارهای شــکل گیری و عوامــل تأثیرگــذار بــر اخــالق در 
جامعــه، افــول یــا ارتقــای اخالقــی و همچنیــن ارزیابــی وضعیــت اخالقــی جامعــه امــروز ایــران ازجملــه محورهایــی 
قــای دکتــر ناصــر فکوهــی بــه آن هــا پرداختــه شــده اســت. گفت وگویــی علمــی و موشــکافانه بــا جنــاب آ کــه در  اســت 

ݡگفت و ݡگو با ناصر فݡکوهــــݡی دݡکترای انسان شناســـݡی، استاد انسان شناســـݡی دانشݡگاه تهران
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اخالقــݡی ݡکه از دست مـــݡی رود 
مدنیتـــݡی ݡکه از راه نمـــݡی رسد

وضعیت اخالقی جامعه امروز 
ایران را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

دادن  از  می کنـم  تـاش  همیشـه  مـن  چنـد  هـر 
کنـم،  حکـم مطلـق و اصـوال از مطلق گویـی پرهیـز 
کـه بایـد پاسـخ بـه ایـن پرسـش را بـا  امـا متاسـفم 
واژه »اسـفبار« بدهـم. اجـازه بدهیـد ابتـدا بگویـم 
عـام، حکـم مطلـق  بـه صـورت  چـرا نمی خواهـم 
بدهـم تـا سـپس بتوانم پاسـخ خـود را توجیه کنم. 
گزاره هـای قاطـع کـه بر هر نکته یا اسـتداللی تمرکز 
کید مطلق می کنند، نه با اصل نسبیت علمی  و تأ
که به ما می آموزد از مطلق اندیشی  خوانایی دارند 
رویکردهـای  در  را  ابطال پذیـری  و  کنیـم  پرهیـز 
نظـری ِ  اصـل  بـا  نـه  و  بگیریـم  اصـل  علمی مـان 
کـه مـن از آن تبعیـت می کنـم.  اندیشـه پیچیـده 
در  کـه  کلماتـی  از  هیچ یـک  دیگـر،  عبـارت  بـه 
نیـز  به خودی خـود  شـده اند  مطـرح  پرسـش  ایـن 
نمی تواننـد قاطعانـه معنایی داشـته باشـند، تا من 
گـر  خواسـته باشـم قاطعانـه پاسـخ بدهـم. حتـی ا
را »عقـل سـلیم« بگیریـم، چطـور می تـوان  اصـل 
صدهـا  بـا  مـا  سـرزمین  بزرگـی  بـه  پهنـه ای  بـرای 
سبک زندگی و موقعیت های اجتماعی بی نهایت 
متفـاوت و مختلـف، از یـک اخـاق و حتـی از یـک 
کرد؟ آنچه  کنونی استفاده  »امروز« یعنی وضعیت 
در  دورافتـاده  روسـتایی  در  روسـتایی  یـک  کـه  را 

بلوچسـتان می اندیشـد، بـا چـه معیـاری می تـوان 
بـه اندیشـه یـک روشـن فکر نسـبتا مرفـه با سـرمایه 
اجتماعی و اقتصادی نسـبتا مناسـب که در تهران 
زندگی می کند، مقایسه کرد و آیا می توان ادعا کرد 
ایـن مقایسـه مبنـای علمی یا حتی عقانی داشـته 

باشـد؟
سـاده  نخسـت،  نظـر  در  پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخ 
بـه  را  مـا  می توانـد  ایـن  و  اسـت  منفـی  و  می آیـد 
کامـا متضـاد بـا یکدیگـر امـا هـر دو  گاه  دو جهـت 
هدایـت  فـراوان  آسـیب های  و  مشـکات  دارای 
کنـد: نخسـت بـه سـوی نوعـی ایدئولوژیزه کـردن 
و ایجـاد سـختی و انعطاف ناپذیـری در امـر اخـاق 
قانونـی،  هـر  بـه  توسـل  بـا  چـه  حـال  اجتماعـی، 
چـه بـا توسـل بـه هـر سـنتی؛ و دیگـری بـه سـوی 
و  اخـاق  نسـبی کردن  و  نسـبی دیدن  نوعـی 
یـک  افـراد  کـه  مکانـی  و  زمانـی  موقعیت هـای 
جامعـه در آن می تواننـد قـرار بگیرنـد و در نتیجـه 
و  بـه شـکل تصنعـی  ازمیان بـردن صورت مسـئله 
گاه حتـی کلبی منشـانه. بحـث و اسـتدالل مـن آن 
کـه  کـه در قـرن بیسـت و یکـم و در شـرایطی  اسـت 
جهانـی شـدن خـود را بـه همـه سـاکنان کـره زمیـن 
تحمیـل کـرده )چـه بخواهند و چـه نخواهند، چه 
بـا آن هم سـو باشـند و چـه مخالـف و چـه طرفـدار 
در چنیـن حالتـی،  تغییـرات(،  در جهـت  فعـال  و 
»جزیـره ای«  موقعیت هـای  نمی توانیـم  دیگـر  مـا 

کننـد.  تقویـت  را  مدنـی  نهادهـای  و  سـازمان ها 
بـرای  امکان سـازی  عامـل  بهتریـن  عمـل  ایـن 
مـن  نظـر  بـه  پـس  باشـد.  جوامـع  اخاقی بـودن 
سـؤال عالمانـه شـما جـواب نظـری نـدارد. به طـور 
کلی شـاید همه دنیا در پاسـخ بگویند اولویت اول 
فرهنگـی بعـد اقتصـادی اسـت یـا اول اقتصـادی 
بعـد فرهنگـی؛ ولـی در جامعه ما در شـرایط کنونی 
یک سلسله مسـائل سیاسـی در مرکز مسائل وجود 
اسـت.  سیاسـی  شـدیدا  مـا  جامعـه  چـون  دارد؛ 
اقتصـاد مـا سیاسـی اسـت. دیپلماسـی مـا بیـش از 
اینکه جنبه فنی، حرفه ای و عقانی داشته باشد 

ایدئولوژیـک اسـت.

راه چاره چیست؟ چگونه 
می توان مانع افول 
اخالقی شد؟

 اولیـن قدمـی کـه می توانـد دومینـوی غیراخاقـی 
مـا را تـا حـدی تعدیل کند رفع شـکاف بیـن دولت 
و ملـت اسـت. دولـت بایـد قبـل از اینکـه همه چیز 
فـرو بریـزد، نوعـی آشـتی ملـی و نوعـی رفرانـدوم 
برگـزار کنـد. ایـن اقـدام یـک نـوع امیـد و مشـارکت 
جـاری می کنـد و امکان هـای بعـدی را بـه وجـود 
می آورد که مشـارکت اجتماعی، حقوق اجتماعی 
و نهادهـای مدنی بـاال برود. همه این ها می تواند 
زمینه سـاز شـود، بـرای اینکه سیاسـت ها، اقتصاد 
در  امـروز  کنـد.  پیـدا  بهبـود  بین الملـل  روابـط  و 
کنـار  کـرات در حـال پیشـروی اسـت. در  ویـن مذا

پیـش  را  آن  زیرکانـه  به طـور  کـه  کار  ایـن 
کشـور  اداره  در  هـم  عقانیتـی  می برنـد، 
بـرای ترمیـم مشـروعیت حکومـت بـه خرج 
دهنـد. مثـا اخیـرا مـن از زبـان رئیـس جمهور 
گله مندند، شـنیدم  که مردم هم بحق از او بسـیار 
کـه از همه پرسـی صحبتـی بـه میـان آوردنـد. ایـن 
اسـت  معلـوم  پـس  دارد؟  مانعـی  چـه  صحبـت 
درون حاکمیـت چنیـن فکـری وجـود دارد. پـس 
کار را بـه طـور جـدی پـی  چـه بهتـر خودشـان ایـن 
بگیرند. متأسفانه در قانون اساسی ما همه پرسی 
مشـکات  از  یکـی  دارد.  بسـیاری  پیچ وخـم 
اساسـی  قانـون  همیـن  مـا  جامعـه  بی اخاقـی 
کـه بـا وجـود برخـی از جنبه هـای مثبتـش،  اسـت 
پایه های غلطی دارد. این پایه های غلط اسـباب 
زمینه هـای  کـه  شـده  سلسـله رویه هایی  یـک 
اخاقـی جامعـه را از بیـن بـرده اسـت مثـا می گوید 
بـا  قانـون.  حکـم  بـه  مگـر  اسـت  آزاد  چیـزی  هـر 
کـه نوشـته اند می تواننـد بـا  کلـی ای  ایـن اصولـی 
کاری بکننـد. قانـون اساسـی بـا تمـام  جامعـه هـر 

کاستی هایش، نکات مثبتش هم اجرا نمی شود. 
مـا در کشـور حتـی از ظرفیـت موجـود حقوقـی هـم 
درسـت اسـتفاده نکردیـم. ایـن مـوارد پایه سلسـله 
اسـاس  کـه  اسـت  شـده  رویه هایـی  و  رفتارهـا 
کـرده اسـت. ممکـن اسـت  اخـاق را هـم تخریـب 
مـا بگوییـم اخـاق بـا دیـن متفـاوت اسـت. قطعـا 
سـاحتی  اخـاق  اسـت.  همیـن  هـم  مـن  دیـدگاه 
مسـتقل از دین اسـت. من مقاالت متعددی دارم 
کـه می گویـد اخـاق می تواننـد دینـی نباشـد. البته 
اخاق می تواند دینی هم باشد که کسی به خاطر 
دینـش بـه اخـاق عمل کند. ولـی می توانیم دین 
به نـام  کسـی  و  باشـیم  داشـته  هـم  غیراخاقـی 
مـا  درمجمـوع،  کنـد.  عمـل  غیراخاقـی  دینـش 
می توانیـم برای گام بعدی، اصاحات سـاختاری 
در حکومـت و نهـاد حکمروایـی را پیـش بگیریـم. 
یعنـی حرکت کـردن به سـمت حکمروایـی خـوب، 
دولـت  پاسـخ گویی.  و  گزارش دهـی  شـفافیت، 
اسـت.  اخـاق  بـرای  کمـک  بهتریـن  پاسـخ گو 
دولتـی که پاسخ گوسـت و اختیاراتـی دارد، گزارش 
و  اعتراضـات  بـه  نسـبت  می دهـد،  اجتماعـی 
عـدم  ضمـن  اینکـه  نـه  پاسخ گوسـت  انتظـارات 
پاسـخ گویی  هرچـه  پـس  کنـد.  سـرکوب  توجـه، 
و شـفافیت را بـاال ببرنـد، آرای عمومـی را در نظـر 
مدنـی  نهادهـای  کننـد،  همه پرسـی  بگیرنـد، 
احتـرام  جامعـه  و  افـراد  بـرای  کننـد،  تقویـت  را 
و  مشـارکت  زمینه هـای  جامعـه  در  شـوند،  قائـل 
هم بسـتگی، پیونـد و اعتمـاد بـاال مـی رود و همـراه 
بـا آن بـا فعالیت هـای مدنـی، اجتماعـی، صنفی و 
حرفـه ای، اخاقیـات بـاال می رود. مثا اینکه شـما 
بدانیـد اخاقیـات روزنامه نـگاری را چطـور بازتـاب 
دهیـد؟ شـما روزنامه نـگاران بـا هـم انجمن هایـی 
تشـکیل دهیـد. بـرای خبرنویسـی و چـاپ روزنامه 
باشـید.  داشـته  سـالم  انتخابـات  یـک  خودتـان 
برخـی از شـما ببیننـد چـه اسـتانداردهای اخاقـی 
در  دارد؟  وجـود  روزنامه نـگار  یـک  بـرای  دنیـا  در 
فرهنـگ و تاریـخ مـا چـه زمینه هایـی وجـود دارد؟ 
و  اخاقـی  سلسـله ارزش های  اسـاس،  ایـن  بـر 
روزنامه نـگاری  بـرای  حرفـه ای  اسـتانداردهای 
نوشـته شـود. از این طریق، اخاق روزنامه نگاری 

بـاال مـی رود.

کــه اخــالق بــا  پرداختــن بــه مقولــه اخــالق در زیســت اجتماعــی انســان، نیازمنــد بررســی عوامــل بســیاری اســت؛ چرا
حوزه هــای متعــدد فرهنگــی، اجتماعــی و زیســتی بشــر پیونــد خــورده اســت. نمی تــوان در رابطه با اخــالق اجتماعی، 
بــه نگاهــی ژرف دســت یافــت، مگــر آنکــه بــه ایــن حوزه هــای پیوســته بــا اخالق، با شــناختی دقیق نســبت به انســان 
و جامعــه انســانی پرداختــه شــود. تحلیــل ارتبــاط میــان اخــالق و فرهنــگ، اخــالق و هویــت، اخــالق و بحران هــا و 
تحــوالت اجتماعــی، اخــالق و آســیب های اجتماعــی، ســازوکارهای شــکل گیری و عوامــل تأثیرگــذار بــر اخــالق در 
جامعــه، افــول یــا ارتقــای اخالقــی و همچنیــن ارزیابــی وضعیــت اخالقــی جامعــه امــروز ایــران ازجملــه محورهایــی 
قــای دکتــر ناصــر فکوهــی بــه آن هــا پرداختــه شــده اســت. گفت وگویــی علمــی و موشــکافانه بــا جنــاب آ کــه در  اســت 
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در  تعمیم یافتـه  »جماعت گرایـی«  نوعـی  یعنـی 
سـطح یـک جامعـه را چـاره ای بـرای هیـچ دردی 
کنـون« )یا همان  بدانیـم. مـا امـروز یعنی »اینجا و ا
زبـان  سـطح  در  بایـد  را  خـود  مـدرن(  واژه  ریشـه 
یـا  کـه در سـطح ملـی  خویـش و زبان هـای دیگـر 
بین المللـی بـا آن ارتبـاط داریـم، یعنـی در سـطح و 
عمق معناشاسانه زیستی و اجتماعی به موقعیتی 
نوعـی  بـه  دسـت کم  یـا  هم معنایـی  نوعـی  از 
طیـف نسـبی معنایـی برسـانیم تـا بـر اسـاس آن، 
هم زیستی بینمان و هم زیستی ما با جهان بیرون 
گر می بینیم )و  از سـرزمین خودمان ممکن شـود. ا
درسـت هـم دیده ایـم، چنیـن نیسـت( یعنـی فراتـر 
از یـک همسـویی حداقلـی مـا در جامعـه ای زندگـی 
کـه مردمـش، بی نهایـت سیسـتم های  می کنیـم 
ارزشـی و اخاقـی مختلـف و گاه هیـچ »اخاقی« به 
جـز مال انـدوزی و شـهرت طلبی و قدرت جویـی را 

هـدف نگرفته انـد، زندگـی می کنیـم  یـا می بینیـم 
رویـه  همیـن  کـه  می کنیـم  زندگـی  جامعـه ای  در 
گرفتـه و خـود را جزیـره ای  را بـا جهـان نیـز پیـش 
بخواهـد  شـکل  هـر  بـه  می توانـد  کـه  می پنـدارد 
یـا  کنـد  تنظیـم  جهـان  بـا  را  روابطـش  محتـوای 
بـا مانـوردادن میـان قدرت هـای بـزرگ بـه نوعـی 
»گلیـم خـود را از آب بیـرون بکشـد« و بـا روش »از 
ایـن سـتون بـه آن سـتون فـرج اسـت« بـه حیـات 
خـود ادامـه دهد. این ها تنها الیه ای نازک هسـتند 
که در سـطح جامعه به چشـم می خورند و با اندکی 
کمتـر انجـام  کـه  تعمـق نـه در اسـناد و مطالعـات 
و  روزنامه هـا  صفحـات  در  حتـی  بلکـه  شـده اند، 
درک  می توانیـم  دیگـران  و  خـود  زیسـته  تجربـه 
را  ایـن ذهنیت هـای جزیـره ای و خـود  کـه  کنیـم 
کـردن، ایـن تمایـل بیمارگونـه بـه  از دیگـران جدا
امـروز  را  مـا  جامعـه  موقعیـت  »اسـتثنایی«بودن، 
به شـدت بحرانـی کـرده و کمترکسـی ممکـن اسـت 
کـه بـاور بـه چنیـن بحرانـی نداشـته باشـد:  بیابیـم 
اختاف بر سـر دالیل موقعیت آن قدر مهم نیسـت 
کـه بـه نظـر می رسـد بلکـه بـر سـر راه حل هاسـت و 
کـه راه حـل یکسـانی  البتـه هیچ کسـی هـم نیسـت 
بـرای برون آمـدن از ایـن بحـران بـا دیگـران بدهد.

می تواننـد  روشـنی  بـه  گفتـم،  کـه  نکاتـی  همیـن 
بحـران  یـک  از  دسـت کم  کـه  باشـند  آن  گویـای 
کـه  بحرانـی  کنیـم.  در جامعـه صحبـت  اخاقـی 
خود را در گروه بی شماری از آسیب های اجتماعی 
کـه  نشـان می دهـد. بسـیاری مدعـی آن هسـتند 
ایـن آسـیب ها از دزدی و اختـاس، رشـوه خواری و 
گذشـته مـا بسـیار زیـاد بـوده و  دروغ گویـی، هـم در 
هـم امـروز در سـایر فرهنگ هـا و کشـورهای جهـان 
بسیار زیاد است. در این مورد جای شکی نیست، 
امـا تفـاوت در وجـود مطلـق یـا عـدم وجـود مطلـق 
متفاوتـی  کامـا  رابطـه  در  بلکـه  نیسـت،  آسـیب 
اسـت که ما با اخاق ذهنی و اخاق عملی نسـبت 
بـه گذشـته و بـه سـایر فرهنگ هـا داریـم. بـه چنـد 
رشـوه خواری،  دروغ گویـی،  کنیـم:  توجـه  آسـیب 
همـه  در  البتـه  کـه  تکبـر  و  غـرور  تنگ چشـمی، 
جوامـع وجـود داشـته و دارد، امـا در همـه جوامـع 
چنین معناشناسـی و چنین تفسـیرهایی به شدت 
متفاوتـی از آن ها نمی شـده اسـت. به عبـارت دیگر 
اصـل معنایی »دروغ« یا »رشـوه« یا »اوباشـی گری« 
گسـتره بزرگـی از  ولـو از لحـاظ زبانـی و شـناختی در 
بـر سـر  هـر جامعـه ای وجـود داشـته، امـا اختـاف 
میـزان بـروز ایـن آسـیب ها در آن جامعـه در زمـان و 
مکان هـای مختلـف بـوده اسـت. ایـن آن چیـزی 
بحـران  و  سـقوط  بگوییـم  می توانیـم  کـه  اسـت 
اخاقـی مـا محسـوب می شـود. یعنـی وقتـی افـراد 
ذهنیات هـای  و  رفتارهـا  و  خـود  اخاقـی  سـقوط 
آن  از  فراتـر  و حتـی  نشـناخته  به رسـمیت  را  خـود 
آن هـا،  تفسـیر  سـراغ  بـه  آن هـا  درمـان  جـای  بـه 
کـه وجـود آن هـا را  کسـانی  گوشـمالی دادن بـه  یـا 
مطـرح می کننـد، می رونـد و بدیـن ترتیـب اجـازه 
می دهند جامعه به دلیل سـقوط و بحران اخاقی 
از درون بپوسـد و بـر سـر سـاکنانش آوار شـود. امـا 
بایـد دانسـت کـه ایـن چشـم انداز نومیدکننده تنها 
راهـی نیسـت که پیـش روی ما قـرار دارد و عاملیت 
کنـد. کنشـگران اجتماعـی می توانـد آن را زیـر و رو 

سازوکار شکل گیری و گسترش 
اخالق در یک جامعه به چه 
صورتی است؟

هـر  همچـون  اخـاق  اجتماعـی،  علـوم  دیـدگاه  از 
میـان  روابـط  و  کنشـگران  کـه  دیگـری  پدیـده 
کنـد و از خـال آن هـا سـاخته  آن هـا را درگیـر خـود 
حسـاب  بـه  اجتماعـی  امـر  یـک  باشـد،  شـده 
آسـیب های  سـنت ها،  شـناخت،  علـم،  می آیـد: 
رفتـاری و البتـه اخـاق ایـن جمله انـد. البتـه ایـن 
مشـروعیت  کـه  نیسـت  اخاق شناسـان  دیـدگاه 
کاری  خـود را دارنـد و مـن در اینجـا صرفـا بـه ُبعـد 
خـودم می پـردازم. در ایـن ُبعـد، اخـاق هـم یـک 
کـه در  برسـاخته اجتماعـی اسـت و هـم پدیـده ای 
چارچوبـی پویـا و متغییـر بایـد بـه آن نـگاه شـود. 
کـه اخـاق  در اینجـا نبایـد دچـار ایـن خطـا شـویم 
را بـرای نمونـه همچـون دانـش بـه نوعـی نسـبی 
از  بـاور داشـته باشـیم برخـی  بدانیـم، یعنـی مثـا 
رفتارهـا، همچـون بی رحمـی نسـبت بـه جانـوران 
و انسـان ها می تواننـد نسـبی تلقـی شـوند. ایـن کار 
خطرناکـی اسـت؛ زیـرا اغلـب هرچنـد هـم بـا نیـت 
خوب مطرح شود، در تجربه تاریخی عاملی برای 
رفتارهـا و  از  مشروعیت بخشـیدن و چشم پوشـی 
اندیشـه های ضداجتماعی و آسـیب زا بوده  اسـت.

گر معتقد به نسبی نبودِن اخاق باشیم،  بنابراین ا
کـه بایـد بـه مطلق بـودن  گاه ایـن عنـوان می شـود 
گـر  ا مطلق بـودن،  ایـن  باشـیم.  داشـته  بـاور  آن 
زاویـه دیدمـان، حوزه هایـی چـون دیـن و باورهای 
قابل دفـاع  دیدگاه هـا  همـان  از  باشـد،  متافیزیـک 
بـوده و بسـته بـه آنکـه چـه کسـی در چـه شـرایطی 
بیانشـان می کنـد، قابـل دفـاع هسـتند. امـا علـوم 
اجتماعـی بـه مسـائل بـه ایـن گونه نـگاه نمی کند. 
کیـد می شـود  بـه همیـن دلیـل اسـت کـه همـواره تأ
کـه بایـد از »قضـاوت ارزشـی« در ایـن علوم اجتناب 
کـرد. منتهـا ایـن قضـاوت را در دو جهـت منفـی و 
مثبت باید کنار گذاشت و نه تنها در یک ُبعد. برای 
کشـتن و تخریـب را امـری غیراخاقـی  گـر  نمونـه ا
بدانیـم، علـوم اجتماعـی از قضـاوت ارزشـی در این 
تـاش  حـال  همـان  در  امـا  می کنـد؛  پرهیـز  مـوارد 
می کنـد بـه مثابـه عالـم اجتماعی و نه کنشـگر )که 
اخـاق و ارزش هـا و قضـاوت خـود را دارد( آن هـا را 
درک کنـد و راه حـل خـود را بـرای حرکـت در جهـت 
مثبتـی کـه آن را نیـز باید تعریف کنـد، بیان نماید. 
کشـتن انسـان ها، در چارچوب هـای  از ایـن نظـر، 
سیاسـی همچـون جنـگ یـا مجـازات، آن هـا را از 
لحاظ ماهوی یا شـکلی از کشـتن سـایر موجودات 
در قالـب جنایـت و رفتارهایـی که رسـما و براسـاس 
عقـل سـلیم ضـد ارزش تلقـی می شـوند، یـا حتـی 
بـرای تأمیـن نیازهـای حیاتـی انسـان بـه تغذیـه و 
غیـره، جـدا نمی کنـد. زیـرا در دو سـوی جریـان هـم 
کشـته یـا  کـه  کـه می کشـد و هـم موجـودی  کسـی 
تخریـب می شـود، اثـرات منفـی کوتـاه یـا درازمدت 
باقی می گذارد. جامعه شـناس هم مثل هر انسـان 
دیگـری، باورهـا و ارزش هـا و قضاوت هـای خـود 
بـه  و  دارد  اجتماعـی(  کنشـگر  یـک  مثابـه  )بـه  را 
کنـد،  اظهارنظـر  می توانـد  فـردی،  چنیـن  مثابـه 
امـا وقتـی در موقعیـت جامعه شـناس قـرار می گیـرد 
کنـار گذشـته و در حـد  بایـد قضاوت هـای ارزشـی را 
ممکـن )بـا توجـه موقعیـت خـود و پیرامونی کـه در 
آن کار می کنـد( بی طرفانـه، پژوهـش و بی طرفانـه 

نظـر بدهد.

کـه اخاقی تـر  بـا توجـه بـه ایـن نـکات جامعـه ای 
می شـود یـا ضـد اخاقی تـر، بـا تعاریف دقیقـی که از 
ایـن پدیده هـا می دهیـم، در هـر دو مـورد بـر اسـاس 
کنش های  زنجیره هـای بی نهایتـی از کنش ها و وا
اجتماعـی و هستی شناسـانه بـه ایـن نقـاط رسـیده 
دارد،  اهمیـت  بـرای جامعه شـناس  آنچـه  اسـت. 
ایـن  تفسـیر  و  تحلیـل  و  شـناخت  کـردن،  پیدا
کنش هـای اجتماعـی اسـت یـا بـه عبـارت دیگـر، 
درک اجتماعـی گسـترش یا نابـودی اخاق در یک 
جامعه. اما برای آنکه سخنمان روشن باشد، باید 
تعریـف خـود را از اخاقی بـودن و غیراخاقی بـودن 
بدهیم: هر رفتار و ذهنیتی که ظرفیت های منفی 
)دفـع و طـرد دیگـری، احسـاس نفـرت و انتقـام و 
بی رحمـی، دم تحمـل، آزاررسـاندن و ازمیان بـردن 
آرامـش و قابلیت هـای رشـد دیگـر موجـودات( را در 
کنشـگر  گروهـی از جامعـه یـا در خـود  جامعـه، در 
)و  کلـی  صـورت  بـه  می توانـد  می دهـد  افزایـش 
همـواره بـا اسـتثناءهای در رده ضـد اخاقـی قـرار 
بگیرد و برعکس هر رفتار و ذهنیتی که بعد مثبت 
را افزایـش دهـد )پذیـرش و دادن شـانس و امـکان 
رشـد بـه دیگـری، افزایـش عشـق و نوع دوسـتی و 
دگردوسـتی و سـازش بـا خـود، بـا دیگـران و بـا همه 
موجـودات جهـان و حرکـت در جهت سودرسـاندن 

بـه آن هـا( اخـاق بـه حسـاب می آیـد.
اینکـه چـرا اخـاق یـا ضـد اخـاق بـه وجـود می آیند 
گـروه محـدودی از دالیـل  دلیـل واحـدی یـا حتـی 
کـرد؛ امـا بازهـم بنـا بـر تجربـه  را نمی تـوان مطـرح 
کـه  کجـا  هـر  گفـت  می تـوان  تاریخـی،  زیسـته 
آغـاز  کوچـک  ابعـاد  در  حتـی  منفـی  چرخه هـای 
کم ارزش دانسـتن  و  بی اعتنایـی  )مثـا  شـوند 
بزنیـم(  او  بـه  مسـتقیمی  آزاری  بی آنکـه  دیگـری 
انتظـار فروپاشـی اخاقـی  یـا زود در  می تـوان دیـر 
کـه  گسـترش شـدید بی اخاقـی بـود. هـر عاملـی  و 
بـا  یـا  زیسـت  بـا  منفـی  در جهـت  انقبـاض  سـبب 
زیسـتی مخالف و ناسـازگار با زیسـت بوم )پیرامون 
زنـده و غیرزنـده( را افزایـش دهـد، عامـل گسـترش 
فشـارهای  بی سـوادی،  )فقـر،  اسـت  بی اخاقـی 
سیاسـی و اجتمـای، بی رحمـی، نابرابـری، شـک 
کنـدن  و تردیـد و دروغ و شایعه سـاختن و دروغ پرا
عوامـل  هرکجـا  برعکـس  درسـت  و  غیـره(  و 
جهـت  در  کوچـک  ولـو  چرخه هایـی  اجتماعـی 
اقتصـادی و  بردارنـد )عدالـت  انبسـاط اجتماعـی 
سیاسـی و اجتماعـی، هم بسـتگی بـا هم نوعـان و 
سـایر موجـودات و پیرامـون زیسـت بومی( سـبب 
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بی اخالقی بود
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در  تعمیم یافتـه  »جماعت گرایـی«  نوعـی  یعنـی 
سـطح یـک جامعـه را چـاره ای بـرای هیـچ دردی 
کنـون« )یا همان  بدانیـم. مـا امـروز یعنی »اینجا و ا
زبـان  سـطح  در  بایـد  را  خـود  مـدرن(  واژه  ریشـه 
یـا  کـه در سـطح ملـی  خویـش و زبان هـای دیگـر 
بین المللـی بـا آن ارتبـاط داریـم، یعنـی در سـطح و 
عمق معناشاسانه زیستی و اجتماعی به موقعیتی 
نوعـی  بـه  دسـت کم  یـا  هم معنایـی  نوعـی  از 
طیـف نسـبی معنایـی برسـانیم تـا بـر اسـاس آن، 
هم زیستی بینمان و هم زیستی ما با جهان بیرون 
گر می بینیم )و  از سـرزمین خودمان ممکن شـود. ا
درسـت هـم دیده ایـم، چنیـن نیسـت( یعنـی فراتـر 
از یـک همسـویی حداقلـی مـا در جامعـه ای زندگـی 
کـه مردمـش، بی نهایـت سیسـتم های  می کنیـم 
ارزشـی و اخاقـی مختلـف و گاه هیـچ »اخاقی« به 
جـز مال انـدوزی و شـهرت طلبی و قدرت جویـی را 

هـدف نگرفته انـد، زندگـی می کنیـم  یـا می بینیـم 
رویـه  همیـن  کـه  می کنیـم  زندگـی  جامعـه ای  در 
گرفتـه و خـود را جزیـره ای  را بـا جهـان نیـز پیـش 
بخواهـد  شـکل  هـر  بـه  می توانـد  کـه  می پنـدارد 
یـا  کنـد  تنظیـم  جهـان  بـا  را  روابطـش  محتـوای 
بـا مانـوردادن میـان قدرت هـای بـزرگ بـه نوعـی 
»گلیـم خـود را از آب بیـرون بکشـد« و بـا روش »از 
ایـن سـتون بـه آن سـتون فـرج اسـت« بـه حیـات 
خـود ادامـه دهد. این ها تنها الیه ای نازک هسـتند 
که در سـطح جامعه به چشـم می خورند و با اندکی 
کمتـر انجـام  کـه  تعمـق نـه در اسـناد و مطالعـات 
و  روزنامه هـا  صفحـات  در  حتـی  بلکـه  شـده اند، 
درک  می توانیـم  دیگـران  و  خـود  زیسـته  تجربـه 
را  ایـن ذهنیت هـای جزیـره ای و خـود  کـه  کنیـم 
کـردن، ایـن تمایـل بیمارگونـه بـه  از دیگـران جدا
امـروز  را  مـا  جامعـه  موقعیـت  »اسـتثنایی«بودن، 
به شـدت بحرانـی کـرده و کمترکسـی ممکـن اسـت 
کـه بـاور بـه چنیـن بحرانـی نداشـته باشـد:  بیابیـم 
اختاف بر سـر دالیل موقعیت آن قدر مهم نیسـت 
کـه بـه نظـر می رسـد بلکـه بـر سـر راه حل هاسـت و 
کـه راه حـل یکسـانی  البتـه هیچ کسـی هـم نیسـت 
بـرای برون آمـدن از ایـن بحـران بـا دیگـران بدهد.

می تواننـد  روشـنی  بـه  گفتـم،  کـه  نکاتـی  همیـن 
بحـران  یـک  از  دسـت کم  کـه  باشـند  آن  گویـای 
کـه  بحرانـی  کنیـم.  در جامعـه صحبـت  اخاقـی 
خود را در گروه بی شماری از آسیب های اجتماعی 
کـه  نشـان می دهـد. بسـیاری مدعـی آن هسـتند 
ایـن آسـیب ها از دزدی و اختـاس، رشـوه خواری و 
گذشـته مـا بسـیار زیـاد بـوده و  دروغ گویـی، هـم در 
هـم امـروز در سـایر فرهنگ هـا و کشـورهای جهـان 
بسیار زیاد است. در این مورد جای شکی نیست، 
امـا تفـاوت در وجـود مطلـق یـا عـدم وجـود مطلـق 
متفاوتـی  کامـا  رابطـه  در  بلکـه  نیسـت،  آسـیب 
اسـت که ما با اخاق ذهنی و اخاق عملی نسـبت 
بـه گذشـته و بـه سـایر فرهنگ هـا داریـم. بـه چنـد 
رشـوه خواری،  دروغ گویـی،  کنیـم:  توجـه  آسـیب 
همـه  در  البتـه  کـه  تکبـر  و  غـرور  تنگ چشـمی، 
جوامـع وجـود داشـته و دارد، امـا در همـه جوامـع 
چنین معناشناسـی و چنین تفسـیرهایی به شدت 
متفاوتـی از آن ها نمی شـده اسـت. به عبـارت دیگر 
اصـل معنایی »دروغ« یا »رشـوه« یا »اوباشـی گری« 
گسـتره بزرگـی از  ولـو از لحـاظ زبانـی و شـناختی در 
بـر سـر  هـر جامعـه ای وجـود داشـته، امـا اختـاف 
میـزان بـروز ایـن آسـیب ها در آن جامعـه در زمـان و 
مکان هـای مختلـف بـوده اسـت. ایـن آن چیـزی 
بحـران  و  سـقوط  بگوییـم  می توانیـم  کـه  اسـت 
اخاقـی مـا محسـوب می شـود. یعنـی وقتـی افـراد 
ذهنیات هـای  و  رفتارهـا  و  خـود  اخاقـی  سـقوط 
آن  از  فراتـر  و حتـی  نشـناخته  به رسـمیت  را  خـود 
آن هـا،  تفسـیر  سـراغ  بـه  آن هـا  درمـان  جـای  بـه 
کـه وجـود آن هـا را  کسـانی  گوشـمالی دادن بـه  یـا 
مطـرح می کننـد، می رونـد و بدیـن ترتیـب اجـازه 
می دهند جامعه به دلیل سـقوط و بحران اخاقی 
از درون بپوسـد و بـر سـر سـاکنانش آوار شـود. امـا 
بایـد دانسـت کـه ایـن چشـم انداز نومیدکننده تنها 
راهـی نیسـت که پیـش روی ما قـرار دارد و عاملیت 
کنـد. کنشـگران اجتماعـی می توانـد آن را زیـر و رو 

سازوکار شکل گیری و گسترش 
اخالق در یک جامعه به چه 
صورتی است؟

هـر  همچـون  اخـاق  اجتماعـی،  علـوم  دیـدگاه  از 
میـان  روابـط  و  کنشـگران  کـه  دیگـری  پدیـده 
کنـد و از خـال آن هـا سـاخته  آن هـا را درگیـر خـود 
حسـاب  بـه  اجتماعـی  امـر  یـک  باشـد،  شـده 
آسـیب های  سـنت ها،  شـناخت،  علـم،  می آیـد: 
رفتـاری و البتـه اخـاق ایـن جمله انـد. البتـه ایـن 
مشـروعیت  کـه  نیسـت  اخاق شناسـان  دیـدگاه 
کاری  خـود را دارنـد و مـن در اینجـا صرفـا بـه ُبعـد 
خـودم می پـردازم. در ایـن ُبعـد، اخـاق هـم یـک 
کـه در  برسـاخته اجتماعـی اسـت و هـم پدیـده ای 
چارچوبـی پویـا و متغییـر بایـد بـه آن نـگاه شـود. 
کـه اخـاق  در اینجـا نبایـد دچـار ایـن خطـا شـویم 
را بـرای نمونـه همچـون دانـش بـه نوعـی نسـبی 
از  بـاور داشـته باشـیم برخـی  بدانیـم، یعنـی مثـا 
رفتارهـا، همچـون بی رحمـی نسـبت بـه جانـوران 
و انسـان ها می تواننـد نسـبی تلقـی شـوند. ایـن کار 
خطرناکـی اسـت؛ زیـرا اغلـب هرچنـد هـم بـا نیـت 
خوب مطرح شود، در تجربه تاریخی عاملی برای 
رفتارهـا و  از  مشروعیت بخشـیدن و چشم پوشـی 
اندیشـه های ضداجتماعی و آسـیب زا بوده  اسـت.

گر معتقد به نسبی نبودِن اخاق باشیم،  بنابراین ا
کـه بایـد بـه مطلق بـودن  گاه ایـن عنـوان می شـود 
گـر  ا مطلق بـودن،  ایـن  باشـیم.  داشـته  بـاور  آن 
زاویـه دیدمـان، حوزه هایـی چـون دیـن و باورهای 
قابل دفـاع  دیدگاه هـا  همـان  از  باشـد،  متافیزیـک 
بـوده و بسـته بـه آنکـه چـه کسـی در چـه شـرایطی 
بیانشـان می کنـد، قابـل دفـاع هسـتند. امـا علـوم 
اجتماعـی بـه مسـائل بـه ایـن گونه نـگاه نمی کند. 
کیـد می شـود  بـه همیـن دلیـل اسـت کـه همـواره تأ
کـه بایـد از »قضـاوت ارزشـی« در ایـن علوم اجتناب 
کـرد. منتهـا ایـن قضـاوت را در دو جهـت منفـی و 
مثبت باید کنار گذاشت و نه تنها در یک ُبعد. برای 
کشـتن و تخریـب را امـری غیراخاقـی  گـر  نمونـه ا
بدانیـم، علـوم اجتماعـی از قضـاوت ارزشـی در این 
تـاش  حـال  همـان  در  امـا  می کنـد؛  پرهیـز  مـوارد 
می کنـد بـه مثابـه عالـم اجتماعی و نه کنشـگر )که 
اخـاق و ارزش هـا و قضـاوت خـود را دارد( آن هـا را 
درک کنـد و راه حـل خـود را بـرای حرکـت در جهـت 
مثبتـی کـه آن را نیـز باید تعریف کنـد، بیان نماید. 
کشـتن انسـان ها، در چارچوب هـای  از ایـن نظـر، 
سیاسـی همچـون جنـگ یـا مجـازات، آن هـا را از 
لحاظ ماهوی یا شـکلی از کشـتن سـایر موجودات 
در قالـب جنایـت و رفتارهایـی که رسـما و براسـاس 
عقـل سـلیم ضـد ارزش تلقـی می شـوند، یـا حتـی 
بـرای تأمیـن نیازهـای حیاتـی انسـان بـه تغذیـه و 
غیـره، جـدا نمی کنـد. زیـرا در دو سـوی جریـان هـم 
کشـته یـا  کـه  کـه می کشـد و هـم موجـودی  کسـی 
تخریـب می شـود، اثـرات منفـی کوتـاه یـا درازمدت 
باقی می گذارد. جامعه شـناس هم مثل هر انسـان 
دیگـری، باورهـا و ارزش هـا و قضاوت هـای خـود 
بـه  و  دارد  اجتماعـی(  کنشـگر  یـک  مثابـه  )بـه  را 
کنـد،  اظهارنظـر  می توانـد  فـردی،  چنیـن  مثابـه 
امـا وقتـی در موقعیـت جامعه شـناس قـرار می گیـرد 
کنـار گذشـته و در حـد  بایـد قضاوت هـای ارزشـی را 
ممکـن )بـا توجـه موقعیـت خـود و پیرامونی کـه در 
آن کار می کنـد( بی طرفانـه، پژوهـش و بی طرفانـه 

نظـر بدهد.

کـه اخاقی تـر  بـا توجـه بـه ایـن نـکات جامعـه ای 
می شـود یـا ضـد اخاقی تـر، بـا تعاریف دقیقـی که از 
ایـن پدیده هـا می دهیـم، در هـر دو مـورد بـر اسـاس 
کنش های  زنجیره هـای بی نهایتـی از کنش ها و وا
اجتماعـی و هستی شناسـانه بـه ایـن نقـاط رسـیده 
دارد،  اهمیـت  بـرای جامعه شـناس  آنچـه  اسـت. 
ایـن  تفسـیر  و  تحلیـل  و  شـناخت  کـردن،  پیدا
کنش هـای اجتماعـی اسـت یـا بـه عبـارت دیگـر، 
درک اجتماعـی گسـترش یا نابـودی اخاق در یک 
جامعه. اما برای آنکه سخنمان روشن باشد، باید 
تعریـف خـود را از اخاقی بـودن و غیراخاقی بـودن 
بدهیم: هر رفتار و ذهنیتی که ظرفیت های منفی 
)دفـع و طـرد دیگـری، احسـاس نفـرت و انتقـام و 
بی رحمـی، دم تحمـل، آزاررسـاندن و ازمیان بـردن 
آرامـش و قابلیت هـای رشـد دیگـر موجـودات( را در 
کنشـگر  گروهـی از جامعـه یـا در خـود  جامعـه، در 
)و  کلـی  صـورت  بـه  می توانـد  می دهـد  افزایـش 
همـواره بـا اسـتثناءهای در رده ضـد اخاقـی قـرار 
بگیرد و برعکس هر رفتار و ذهنیتی که بعد مثبت 
را افزایـش دهـد )پذیـرش و دادن شـانس و امـکان 
رشـد بـه دیگـری، افزایـش عشـق و نوع دوسـتی و 
دگردوسـتی و سـازش بـا خـود، بـا دیگـران و بـا همه 
موجـودات جهـان و حرکـت در جهت سودرسـاندن 

بـه آن هـا( اخـاق بـه حسـاب می آیـد.
اینکـه چـرا اخـاق یـا ضـد اخـاق بـه وجـود می آیند 
گـروه محـدودی از دالیـل  دلیـل واحـدی یـا حتـی 
کـرد؛ امـا بازهـم بنـا بـر تجربـه  را نمی تـوان مطـرح 
کـه  کجـا  هـر  گفـت  می تـوان  تاریخـی،  زیسـته 
آغـاز  کوچـک  ابعـاد  در  حتـی  منفـی  چرخه هـای 
کم ارزش دانسـتن  و  بی اعتنایـی  )مثـا  شـوند 
بزنیـم(  او  بـه  مسـتقیمی  آزاری  بی آنکـه  دیگـری 
انتظـار فروپاشـی اخاقـی  یـا زود در  می تـوان دیـر 
کـه  گسـترش شـدید بی اخاقـی بـود. هـر عاملـی  و 
بـا  یـا  زیسـت  بـا  منفـی  در جهـت  انقبـاض  سـبب 
زیسـتی مخالف و ناسـازگار با زیسـت بوم )پیرامون 
زنـده و غیرزنـده( را افزایـش دهـد، عامـل گسـترش 
فشـارهای  بی سـوادی،  )فقـر،  اسـت  بی اخاقـی 
سیاسـی و اجتمـای، بی رحمـی، نابرابـری، شـک 
کنـدن  و تردیـد و دروغ و شایعه سـاختن و دروغ پرا
عوامـل  هرکجـا  برعکـس  درسـت  و  غیـره(  و 
جهـت  در  کوچـک  ولـو  چرخه هایـی  اجتماعـی 
اقتصـادی و  بردارنـد )عدالـت  انبسـاط اجتماعـی 
سیاسـی و اجتماعـی، هم بسـتگی بـا هم نوعـان و 
سـایر موجـودات و پیرامـون زیسـت بومی( سـبب 
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بی اخالقی بود
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بی اخاقـی  بنابرایـن  می شـود.  اخـاق  گسـترش 
در سـطح زبـان، به عبارتـی، ممکـن اسـت عاملـی 
ثانویـه در اشـاعه آن در سـطح جامعـه باشـد، امـا 
خـود یـک معلـول اسـت و نـه یـک عامـل اولیـه. 
ازایـن رو، می تـوان به سـرعت بـه ایـن نتیجـه البته 
کـه راه حـل بی اخاقـی اجتماعـی را  نسـبی رسـید 
زبـان و شـناخت  نمی تـوان در درجـه نخسـت در 
یافـت؛ بلکـه باید آن را در شـرایط زیسـت )انقباض 
یـا انبسـاط( آن جسـت. گرسـنگی، رنـج و عـذاب و 
درد، تحقیرشـدن و ... عواملـی هسـتند کـه اغلـب 
بـه بی اخاقـی می انجامنـد و بـر عکـس برابـری، 
و  دیگـران  بـه  عشـق  مهربانـی،  افـراد،  بی نیـازی 

گسـترش اخـاق. غیـره عمدتـا بـه 

ارتباط میان پایبندی به ارزش ها 
و هنجارهای اجتماعی و 
اخالق مداری را چگونه تفسیر می کنید؟

 بی آنکه بخواهیم مطلق صحبت کنیم، ارزش ها 
و دیـن و سـنت، سـازوکارهایی بوده انـد کـه عمدتـا 
نه برای محدودکردن انسان ها د رذات خود، بلکه 
بـرای کنتـرل و مدیریـت آن هـا با هدف رسـیدن به 
حداقـل تنـش میانشـان بـه وجـود آمـده و تـداوم 
یافته انـد. ازایـن رو وقتـی دیـِن مهربانـی بـه دیـِن 
تبدیـل  سـلبی،  دیـِن  بـه  ایجابـی  دیـِن  و  نفـرت 
و  جهان شـمول  کـه  ادیانـی  در  هـم  آن  می شـود 
فراتـر از اقـوام و دسـته بندی های انسـانی بوده اند، 
نباید شـگفت زده شـد که چرا سقوط اخاقی اتفاق 
می افتد؛ زیرا اخاق باید از این ریشـه سـیراب شـود 
گفتمـان اخاقـی،  تـا بـه حیـات خـود ادامـه دهـد. 
مثـا در تربیـت افراد یا نصیحت کردن، گرچه تأثیر 
گفتیـم  کـه  محـدودی دارد، امـا دقیقـا بـه دالیـل 
کسـیس اجتماعـی  نمی توانـد بـه صـورت یـک پرا
عادت واره هـای  براسـاس  بوردیـو،  گفتـه  بـه  یـا 
کنـد. حـال بسـته  انسـانی، بـه رشـد اخـاق کمـک 
می کنیـم،  زندگـی  فرهنگـی  چـه  در  مـا  اینکـه  بـه 
ممکـن اسـت از منابـع و انباشـت چنیـن ارزش هـا، 
گـر چنیـن  از سـنت هایی برخـوردار باشـیم یـا نـه، ا
کشـور مـا بـا پیشـینه چندهزارسـاله  باشـد )مثـا در 
بالقـوه  صـورت  بـه  مـا  اسـت(  چنیـن  تمدنـی اش 
کـه می توانـد  موقعیتـی »درونـی« )امیـک( داریـم 
اخـاق  بـه  رشدبخشـیدن  و  سـاختن  در  مـا  بـه 
کمک کند. اما این تمام ماجرا نیسـت. همان طور 
»اتیـک«  اسـت، جنبـه  »امیـک« مهـم  کـه جنبـه 
اهمیـت  هـم  انسان شناسـی(  زبـان  در  )بیرونـی 
دارد: بـه عبـارت دیگـر، جامعـه ممکـن اسـت خـود 
مشـکل چندانـی نداشـته باشـد، اما وقتـی از جانب 
قـرار  فشـار  زیـر  و  می شـود  تعـرض  آن  بـه  بیـرون 
می گیـرد، کامـا ممکـن اسـت بـه سـوی بی اخاقی 
بی اخاقـی  در  ترتیـب،  بدیـن  بـرود.  پیـش 
کـه امـروز در جهـان سـوم می بینیـم،  گسـترده ای 
هـم مـردم خـود ایـن پهنه هـا مؤثرنـد، هـم روابـط 
جهانی؛ هرچند بیشـتر در قالب یک جهانی شـدن 
دائمـا  و  آمـده  وجـود  بـه  سـودجویانه  تجـاری 
قوی تـر می شـود. اسـتفاده درسـت و هوشـمندانه 
روابـط  ایجـاد  درونـی،  ارزش هـای  و  سـنت ها  از 
درسـت و هوشـمندانه بـا بیـرون از فرهنـگ خـود، 
کلیدهای گسترش اخاق در یک جامعه و عکس 
کلید گسترش بی اخاقی را در هر جامعه ای در  آن 
هـر واحـد زمانی/فضایـی در اختیـار مـا می گذارنـد. 
کـه حسـن نیـت داشـته و تعمـدا  البتـه در صورتـی 
نخواهیـم جامعـه ای را بـا ایجـاد سـقوط اخاقی در 

کنشی نسبت به بی عدالتی ناتوان  آن از هرگونه وا
بـه مال انـدوزی و  ترتیـب دسـت  ایـن  بـه  و  کـرده 
باالبـردن قـدرت خـود بزنیـم. ایـن امـر بی شـک در 
کوتـاه و میان مـدت پاسـخ مثبـت می دهـد؛ امـا در 
دراز مدت نوعی خودکشـی اسـت که آن را در تاریخ 
پرشـکوه  تمدن هـای  سـقوط  قالـب  در  تمدن هـا 
بسـیار  سـطح  در  افـرادی  دسـت  بـه  ثروتمنـد  و 

پایین تـری از فرهنـگ و امکاناتـش شـاهدیم.

جایگاه دانش و عقالنیت در یک 
جامعه ایدئولوژیک و در یک 
جامعه اخالقی چه تفاوت هایی با 
یکدیگر  دارند؟

نــه عقانیــت،  نــه علــم و  ابتــدا بایــد بگوییــم 
دســت کم در معنــای متعــارف و هنجارمندی که 
کنونــی  گذشــته و در وضعیــت  از آن هــا در تاریــخ 
می شناســیم، لزومــا نه تنهــا بــا اخــاق در معنایــی 
کامــل نداشــته اند،  کردیــم، انطبــاق  کــه تعریــف 
بلکــه در اغلــب مــوارد در تضــاد بــا آن بوده انــد. از 
لحــاظ تاریــخ تــا پیــش از مدرنیته قــرن نوزدهمی 
صنعتــی  انقــاب  و  دولت-ملت هــا  تشــکیل  و 
کثریــت قریــب بــه اتفــاق هنرمنــدان و  تقریبــا ا
از  کــه  نداشــتند  آن  جــز  چــاره ای  دانشــمندان 
قدرت هــا و ســودجویی و زورگویــی آن هــا تبعیــت 
گــر  کمتــر. ا کننــد. حــال برخــی بیشــتر و برخــی 
در  شــومی  سرنوشــت  نمی کــرد،  چنیــن  کســی 
ــه  ــراج از جامع ــش اخ کمترین ــه  ک ــود  ــارش ب انتظ
و بدترینــش کشته شــدن زیــر شــکنجه بــود و این 
گونــه  تقریبــا در همــه جوامــع انســانی بــه همیــن 
و  صنعتــی  انقاب هــای  از  پــس  اســت.  بــوده 
سیاســی قــرن نوزدهــم و بیســتم، وضعیــت بهتــر 
شــد و مــا بــا دموکراتیزه شــدن هنــر و علــم روبــه رو 
بودیــم، امــا فاصلــه مــا بــا یــک جامعــه آرمانــی 
کــه در آن علــم و عقانیــت و هنــر واقعــا اخاقــی 
باشــند، حتــی در یــک مفهــوم حداقلــی یعنــی 
نوع دوســتی و ســازگاربودن بــا موجــودات دیگــر 
قریــب  کثریــت  ا اســت.  و طبیعــت، بی نهایــت 
بــه اتفــاق دولت هــای توســعه یافته و ثروتمنــد 
و از آن بدتــر دولت هــای جهــان ســومی امــروز، 
هســتند  موجودیت هایــی  غیراخاقی تریــن 
بهانــه  بــه  آن هــا  کــرد.  ح  مطــر می تــوان  کــه 
حــال  در  واقــع  در  انســانی،  جوامــع  مدیریــت 
کنتــرل  خــود،  ســلطه  زیــر  مــردم  از  بهره کشــی 
گذاشــتن و ظلــم نســبت  زیرپــا  زندگــی آن هــا، 
بــه آن هــا و زورگویــی و بی رحمــی بــه ایــن مــردم 
هســتند. دانشــمندان چه در رشــته های پزشــکی 
و  انســانی  رشــته های  در  چــه  و  مهندســی  و 
اجتماعــی، در مقــام نخســت بازهــم در خدمــت 
هرچنــد  هســتند؛  و  بــوده  دولت هــا  همیــن 
ســعی  آن هــا  از  بزرگ تــر  هرچــه  گروه هایــی 
می کننــد وضعیــت را تغییــر دهنــد، امــا عمومــا زیــر 
فشــار یــا حتــی تحــت تعقیــب و در خطــر هســتند. 
بنابرایــن بــه نظــر مــن علــم در معنــای متعــارف 
آن یعنــی شــناخت پوزیتویســتی و دانشــگاهی 
و  خــودکار  صــورت  بــه  نمی توانــد  جهــان،  از 
اخاقی مانــدن  یــا  اخاقی شــدن  بــه  مســتقیم 
ایــن  عکــس  درحالی کــه  کنــد،  کمــک  جامعــه 
مســئله همیشــه وجــود داشــته اســت. شــاید هــم 

ــه  ک کنیــم  ــه را تعریــف  ــه قضی گون بتوانیــم ایــن 
از زمــان دموکراتیزه شــدن علــم و عقانیــت و هنــر 
در دویســت ســال پیــش جنگــی درونــی در میــان 
نخبــگان ایــن حوزه هــا درگرفــت بــر ســر اینکــه 
بایــد در خدمــت اخــاق علمــی و هنــری و عقانی 

باشــند یــا در خدمــت قــدرت و ثــروت.
امـا دربـاره ایدئولوژیک بودن جامعـه و رابطه اش با 
اخـاق، بایـد توجـه داشـت ایدئولـوژی در حقیقـت 
یک شـکل هنجارمندشـدن عقانیت و شناخت و 
علـم اسـت و نـه چیـز دیگـری. مـا علـم یـا عقانیت 
یـا هنـر غیرایدئولوژیـک یـا خنثـی نداریـم. تفـاوت 
نـه در اصـل  و  اسـت  ایدئولوژیک شـدن  در درجـه 
مطلـق وجـود یـا عـدم وجـود ایدئولـوژی. هر انـدازه 
ایدئولـوژی قوی تـر باشـد، انعطـاف کمتـر و جامعـه 
یا فرد آمادگی بیشتری برای غیراخاقی شدن دارد 
کـه از نوعـی  کسـی بـه اصولـی  و برعکـس. وقتـی 
شـناخت ریشـه گرفته، اعتقـاد دارد، هر انـدازه این 
اصـول در او سـخت تر و غیرانعطاف پذیرتـر باشـد، 
بـه  فـرد  آن  لغـزش  امـکان  و  ایدئولوژیک تـر شـده 
بـرای نمونـه  موقعیـت غیراخاقـی بیشـتر اسـت. 
ایدئولـوژی نژادپرسـتی یـا ایدئولـوژی ملی گرایـی را 
در نظر بگیریم. هر اندازه فرد نسـبت به داده های 
مطمئن تـر  حوزه هـا،  ایـن  در  خـود  شـناختی 
می شـود، تفکـرش سـخت تر و غیرقابـل انعطاف تر 
شـده و حاضـر بـه پذیـرش اعمـال و اندیشـه های 
بـه  رسـیدن  راه  بنابرایـن  اسـت.  غیراخاقـی 
جامعـه ای اخاقی، یعنی جامعه ای دگردوسـتانه، 
و  هم یـاری  و  هم بسـتگی  بـر  اصـل  آن  در  کـه 
دگردوسـتی و سـازش بـا یکدیگـر و بـا جهـان باشـد، 
شـناخت  ایـن  امـا  می گـذرد،  شـناخت  از  هرچنـد 
بایـد شـرایط خاصـی داشـته باشـد و به خودی خـود 
نمی تـوان از مفاهیـم عـام و قابـل دسـتکاری مثـل 
علـم و عقانیـت و ایدئولـوژی بـرای تعییـن و درک 

کـرد. آن اسـتفاده 

آیا ارتباط مشخصی میان شیوع 
آسیب های اجتماعی در جوامع 
ایدئولوژیک یا جوامع اخالق گرا وجود 
دارد؟

جوامع ایدئولوژیک جوامعی هسـتند که بیشترین 
گسـترش رفتارهـا و ذهنیت هـای  آمادگـی را بـرای 
غیراخاقی دارند و جوامع غیرایدئولوژیک کمترین 
آمادگـی را. بیاییـم دو کشـور با پیشـینه دموکراسـی 
یکسـانی را بـا هـم مقایسـه کنیـم تا متوجه مسـئله 
کـه در شـاخص های توسـعه  بشـویم. دانمـارک را 
انسـانی و خوشـبختی در باالترین رده های جهانی 
بـا  دارد  قـرار  توسـعه یافته  کشـورهای  میـان  در 
کشـورها  گـروه از  کـه بـاز در همیـن  ایـاالت متحـده 
کنیـم: دانمـارک  پایین تریـن رده را دارد، مقایسـه 
جامعـه ای به شـدت اخاقـی اسـت؛ یعنـی میـزان 
کمـک  انسـان ها،  بیـن  نوع دوسـتی، هم بسـتگی 
بـه نیازمنـدان و حتـی بـه بیگانگان، پناهنـدگان و 
کشـورهای جهـان سـوم در باالتریـن حـد؛ و میـزان 
جـرم و جنایـت و خشـونت در پایین تریـن رده هـا 

 از لحاظ تاریخ تا 
پیش از مدرنیته 
قرن نوزدهمی و 
تشکیل دولت-

ملت ها و انقالب 
صنعتی تقریبا 

کثریت قریب به  ا
اتفاق هنرمندان 

و دانشمندان 
چاره ای جز آن 

نداشتند که 
از قدرت ها و 
سودجویی و 
زورگویی آن ها 

تبعیت کنند

جامعـه  نـام  بـه  چیـزی  گـر  ا هسـتند.  جهـان  در 
اخاقی یا دسـت کم جامعه ای در راه اخاقی شـدن 
وجـود داشـته باشـد، بـه نظـر مـن ایـن نمونـه اش 
کـه بسـیاری  اسـت. طبعـا ایـن بـدان معنـا نیسـت 
هـر  همچـون  کشـور  ایـن  در  مـردم  رفتارهـای  از 
هـر  چـون  باشـد،  مـا  تأییـد  مـورد  دیگـری  کشـور 
بررسـی  خـودش  مشـخصات  بـا  بایـد  را  فرهنگـی 
کـرد. امـا دانمـارک دارای انعطاف پذیرتریـن شـکل 
سوسـیال  ایدئولـوژی  یـک  یعنـی  ایدئولوژیـک 
دموکراتیک مبتنی بر بازار آزاد اقتصادی اما همراه 
بـا دخالـت دولـت بـرای تنظیـم و توزیـع عادالنـه 
شـهروندان  همـه  بـه  کمـک  و  مـادی  امتیـازات 
درنظـر  را  ایـاالت  مقایسـه،  در  حـال  اسـت.  خـود 
کشـورهای  کـه یکـی از ایدئولوژیک تریـن  بگیریـم 
جهـان توسـعه یافته اسـت. ایدئولـوژی ایـن کشـور 
)دسـت کم در 60 سـال گذشـته( یک نولیبرالیسـم 
مبتنـی بـر داروینیسـم اجتماعی بوده اسـت. یعنی 
باشـد،  بیشـتری داشـته  ثـروت  و  قـدرت  هرکسـی 
گـر حکومـت  ا برعکـس.  و  بهتـری دارد  وضعیـت 
آمریـکا را بـر اسـاس اسـناد رسـانه ها و تحلیلگـران 
کنیـم، می بینیـم اصـوال  کشـور بررسـی  ایـن  خـود 
کـه میلیـاردر نباشـد یـا در رده بسـیار بـاالی  کسـی 
وارد  نمی توانـد  باشـد،  نداشـته  قـرار  اجتماعـی 
گـر بشـود نیز جایگاهی  رده هـای بـاالی آن بشـود. ا
عمدتـا  کشـور  ایـن  زندان هـای  دارد.  حاشـیه ای 
بـا فقیرتریـن و محروم تریـن اقشـار پرشـده اسـت و 
شـانس بیـن آدم هـا بـه ثـروت و قـدرت خانواده هـا 
بـر  بنـا  دارد.  بسـتگی  تولدشـان  محـل  حتـی  و 
کـه  جامعـه  ایـن  کردیـم،  مطـرح  کـه  مفاهیمـی 
در  به سـختی  داروینیسـتی  نولیبـرال  ایدئولـوژی 
در  جامعـه  غیراخاقی تریـن  اسـت،  حاکـم  آن 
رده  در  و  بـوده  توسـعه یافته  کشـورهای  میـان 
شـاخص های توسـعه انسـای سـازمان ملـل بـاز در 
بین کشـورهای توسـعه یافته ثروتمنـد پایین ترین 
می تـوان  کـه  اسـت  رابطـه ای  ایـن  دارد.  را  رده 
کشـورهای جهـان سـوم نیـز  بـا همیـن منطـق در 
کـرد. البتـه بـا به هم ریختگی هـا و  آن را مشـاهده 
که دراین کشورها  آشفتگی و عدم عقانیت هایی 

بـه دالیـل تاریخـی و امروزیـن وجـود دارد.

عبور از یک نظام اخالقی )سنتی( 
به یک نظام اخالقی جدید 
)مدرن( به چه عوامل و بسترهایی 
نیازمند است؟

ســنت بــا اخــاق متفــاوت اســت. اینکــه فــرض 
ــا یــک جامعــه  بگیریــم یــک جامعــه ســنتی لزوم
پیش فرض هــای  از  یکــی  کــه  اســت  اخاقــی 
انسان شناســی قــرن نوزدهمــی نیــز بــود و از آن 
بــا عنــوان »وحشــی نیــک« صحبــت می شــد و 
ک روســو از آن  حتــی متفکــری همچــون ژان ژا
کــه بــر جوامــع  دفــاع می کــرد، بــا مطالعــات بعــدی 
گوناگــون در سراســر جهــان انجــام شــد، انطبــاق 
ــا بهتــر اســت بگوییــم رابطــه خــودکاری  نــدارد. ی
وجــود ندارد. ســنت یعنی رفتارها و ذهنیت هایی 

کــه در طــول مدتــی نســبتا طوالنــی در یــک جامعــه 
وجــود داشــته و آن جامعــه را مدیریــت می کــرده 
ــا  ــت. ام ــیده اس ــر می رس ــل دیگ ــه نس ــلی ب و از نس
بســیار  داشــته ایم  کــه  ســنتی  جوامــع  کثریــت  ا
در  و  بوده انــد  بی رحــم  بســیار  و  خشــونت آمیز 
و  سلســله مراتب  و  رده هــا  همــان  اغلــب  آن هــا 
کــه اصلشــان بــر نابرابــری  ظرفیت هــای اولیــه ای 
و زورگویــی و تنــش بیــن افــراد و بــا طبیعــت بــوده، 
حاکــم بــوده اســت؛ هرچنــد تعــداد معــدودی هــم 
برعکــس جوامــع ســنتی نیــز بوده انــد کــه وضعیت 
ــون  ــنتی همچ ــع س ــا جوام ــته اند. ام ــری داش بهت
کثــر قریــب بــه اتفــاق  جوامــع باســتانی، تقریبــا در ا
مــوارد چنــدان اخاقــی نبوده انــد یــا بهتــر اســت 
کــه مــا امــروز مطــرح  بگوییــم اخــاق در معنایــی 
ــی  ــته معنای ــوال نمی توانس ــا اص ــم در آن ه می کنی
امــا همیــن جوامــع درچارچــوب  باشــد،  داشــته 
مفهومــی و شــناختی خودشــان ممکــن اســت در 
برخــی از رفتارهــای و ذهنیاتشــان بــه نظــر مــا از 

کنونــی نیــز »اخاقی تــر« بیاینــد. جوامــع 
و  مهارت هـا  و  قدیمـی  ارزش هـای  سـنت ها،  امـا 
کمـک  ضوابـط و روابـط قدیمـی می تواننـد بـه مـا 
بکننـد.  مـدرن  اخـاق  یـک  سـاخت  بـه  زیـادی 
یـک مثـال بزنـم: شـعری قدیمـی در ایـران داریـم 
ترشـیزی(  میرصدرالدیـن  بـه  منسـوب  )احتمـاال 
نباشـد/  کآزاری  آنجاسـت  کـه می گویـد: »بهشـت 
بـه نظرمـن، در  کاری نباشـد«.  کسـی  بـا  را  کسـی 
ایـن شـعر، مدرنیتـه ای زودرس وجـود دارد، البتـه 
بایـد خوانشـی مـدرن در آن داشـت؛ یعنـی آن را نـه 
کـه افـراد نسـبت بـه یکدیگـر  گرفـت  بـه ایـن معنـا 
دخالـت  یکدیگـر  کار  در  بلکـه  باشـند،  بی تفـاوت 
دیگـری  آزادی  کـه  جایـی  تـا  کسـی  هـر  و  نکننـد 
را بـه زیـر سـؤال نبـرده، در آزادی خـود نامحـدود 
بـدون  نباشـد،  کار  در  »آزار«ی  اینکـه  و  باشـد 
هم بسـتگی اجتماعـی، بـدون جامعـه ای که همه 
غم خـوار یکدیگـر باشـند، امـا کسـی بـه دیگـری زور 
کامـا خوانایـی دارد. از ایـن مثال هـا و از  نگویـد، 
نمونـه در  بـرای  زندگـی سـنتی،  ایـن سـبک های 
کار زراعی و سـاختن در تمدن کهنه ما  همیاری در 
بسـیار اسـت و همه این ها می توانند پایه و اسـاس 
بازسـازی یـک اخـاق مدرن هم باشـند. اما مهم تر 
از سـاختن یـک اخـاق مدرن، فراهم کردن شـرایط 
برپاکـردن  از  مهم تـر  کمااینکـه  اسـت.  آن  حفـظ 
و  دموکراسـی  پایـداری  و  حفـظ  دموکراسـی،  یـک 
مهم تـر از توسـعه، حفـظ و پایـداری توسـعه اسـت. 
بی شـک بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته باشـیم 
که خوانشـی مسـتقیم و بدون تفسـیر و به کاربردن 
بـه  از سـنت نمی توانـد  بـه روز  و دانـش  عقانیـت 
مـا کمکـی بـرای سـاختن اخاقـی مـدرن در جوامـع 
صدهـا  آن  در  کـه  امـروزی  پیچیـده  بی نهایـت 
فرهنگ و سـبک زندگی و رفتار و ذهنیت به ناچار 
بـه هـم پیوند خورده اند، بکند. اما بایـد ارزش این 
میـراث فرهنگـی و تمدنـی را دانسـت و از آن بـرای 
کـرد. در یـک  سـاختن ایـن اخـاق مـدرن اسـتفاده 
گـر در یـک  گذشـته، ا کام، سـنت ها و ارزش هـای 
بازخوانـی و بازتفسـیر اخاقی و عقانی مـدرن، قرار 
از مبانـی بسـیار مناسـب  بگیرنـد می تواننـد یکـی 
)البتـه نـه فقـط مبنـا( بـرای سـاختن اخـاق مـدرن 

باشـند.

تحوالت اخالقی در یک جامعه از 
چه عواملی تأثیر می پذیرد؟

فرهنـگ  اینکـه  بپذیریـم:  را  نکتـه ای  بایـد  ابتـدا 
تصـور  نبایـد  و  اسـت  متغییـر  و  پویـا  پدیـده ای 
کـه یـک جامعـه بـرای همیشـه و بـرای همـه  کـرد 
اخـاق  دارای  اجتماعـی  موقعیت هـای  و  افـراد 
معنـای  بـه  ایـن  هرچنـد  باشـد.  یکسـانی  مطلقـا 
نسبی گرایی فرهنگی نیست و هر جامعه ای برای 
بـزرگ یکدسـتی  بایـد پهنه هـای  انسجام داشـتن 
کنشـگرانش  بیـن  معنایـی مشـترک  و همسـویی 
گر این امر را پذیرفتیم، سؤالی  داشته باشد. حال ا
که مطرح شـد معنا پیدا می کند. اخاق به صورت 
می یابـد  تحـول  و  تغییـر   )diachronic( درزمانـی 
یعنـی در طـول زمان، پـس اخاق ما لزوما با اخاق 
پدرانمـان یکـی نیسـت و همیـن طـور هـر انـدازه در 
گذشـت زمـان،  زمـان بـه عقـب یـا بـه جلـو برویـم، 
سـبب متحول شـدن اخاق می شـود. حال ممکن 
کـه چـه رابطـه ای  اسـت ایـن پرسـش پیـش بیایـد 
گذشـت زمـان و تحـول اخاقـی وجـود دارد؟  بیـن 
واقعیت آن است که گذشت زمان به خودی خود، 
بلکـه  می کنـد،  متحـول  را  اخـاق  کـه  نیسـت 
گذشـت زمـان سـبب تغییـرات گسـترده ای در همه 
و  هنـری  سیاسـی،  اقتصـادی،  اجتماعـی،  ابعـاد 
کـه ایـن عوامـل  شـناختی در یـک جامعـه می شـود 
اخـاق آن جامعـه را همچـون شـکل ظاهـری اش، 
ارزش هایـش، باورهایـش و شـیوه های زندگـی اش 
تغییـر می دهـد. امـا به خصـوص در شـرایط کنونـی 
جهـان یعنـی به هم پیوسـته بودن همـه مـردم چـه 
بـه  در سـطوح ملـی و چـه در سـطوح بین المللـی 
بـا هـم  یکدیگـر و پیوندخـودرن سرنوشـت آن هـا 
کـه جهـان  )کـه ایـن امـر را به خوبـی در تجربـه ای 
داشـته  کرونـا  بیمـاری  بـا  گذشـته  سـال  طـول  در 
متوجه می شـویم( باید توجه داشـت که در چنین 
 )synchronic( هم زمـان  تغییـرات  مـا  شـرایطی 
کـه  بپذیریـم  بایـد  یعنـی  داریـم.  نیـز  را  اخاقـی 
اینکـه در  بنابـر  گروه هـا، جماعت هـا، و...  افـراد، 
داشـته  قـرار  زمانی-مکانـی  موقعیت هـای  چـه 
باشـند، چه وضعیت اجتماعی یا چه سرمایه های 
اقتصـادی و فرهنگـی ای داشـته باشـند، تغییراتـی 
فرهنگـی را تجربـه می کننـد. یک رفتـار یا یک فکر 
ممکـن اسـت حتـی در یـک جامعـه بیـن فـرد الف و 
فرد ب، از لحاظ اخاقی کاما متفاوت باشـد. این 
یک امر طبیعی است و ما در اینجا با نوعی دوگانه 
یا با موقعیت پارادوکسیکال روبه رو هستیم، یعنی 
تفاوت هـای اخاقـی هرچـه بیشـتری بیـن افـراد و 
گروه هایـی در سـبک زندگـی، شـیوه رفتارها و تفکر 
و سـایق. ایـن امـری ناگزیـر اسـت و هرگونه تاش 
بـرای تغییـر این وضعیت از طریق تربیت رسـمی و 
غیررسـمی یـا از آن هـم بدتـر از طریـق قـدرت و زور 
اجتماعـی معمـوال بـه موقعیت هـای معکـوس بـا 
هـدف تعیین شـده در ابتـدا می رسـند. در شـوروی 
مبـارزه  دیـن  و  مذهـب  بـا  سـال  هفتـاد  پیشـین، 
شـد، نـوزادان از زمـان زاده شـدن در موقعیت هـای 
کلیسـاها را تعطیـل و در  سـکوالر قـرار می گرفتنـد، 
بدتریـن دوره هـا آن هـا را بـه اصطبـل تبدیـل کـرده 
کتاب هـای  تمـام  کردنـد،  تخریـب  کلـی  بـه  یـا 
کودکسـتان تـا دانشـگاه علیـه دیـن و  تحصیلـی از 
کمونیسـم،  مذهـب بـود. امـا بـه محـض سـقوط 
کشـور و همیـن مـردم، تبدیـل بـه یکـی از  همیـن 
امـروز نیـز  اروپـا شـدند و  کشـورهای  مذهبی تریـن 
اسـت  آن  در  پارادوکـس  نقطـه  امـا  اسـت.  چنیـن 

خوانشی 
مستقیم و 

بدون تفسیر 
و به کاربردن 
عقالنیت و 

دانش به روز از 
سنت نمی تواند 

به ما کمکی 
برای ساختن 

اخالقی مدرن در 
جوامع بی نهایت 
پیچیده امروزی 
که در آن صدها 
فرهنگ و سبک 
زندگی و رفتار و 
ذهنیت به ناچار 

به هم پیوند 
خورده اند، بکند
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بی اخاقـی  بنابرایـن  می شـود.  اخـاق  گسـترش 
در سـطح زبـان، به عبارتـی، ممکـن اسـت عاملـی 
ثانویـه در اشـاعه آن در سـطح جامعـه باشـد، امـا 
خـود یـک معلـول اسـت و نـه یـک عامـل اولیـه. 
ازایـن رو، می تـوان به سـرعت بـه ایـن نتیجـه البته 
کـه راه حـل بی اخاقـی اجتماعـی را  نسـبی رسـید 
زبـان و شـناخت  نمی تـوان در درجـه نخسـت در 
یافـت؛ بلکـه باید آن را در شـرایط زیسـت )انقباض 
یـا انبسـاط( آن جسـت. گرسـنگی، رنـج و عـذاب و 
درد، تحقیرشـدن و ... عواملـی هسـتند کـه اغلـب 
بـه بی اخاقـی می انجامنـد و بـر عکـس برابـری، 
و  دیگـران  بـه  عشـق  مهربانـی،  افـراد،  بی نیـازی 

گسـترش اخـاق. غیـره عمدتـا بـه 

ارتباط میان پایبندی به ارزش ها 
و هنجارهای اجتماعی و 
اخالق مداری را چگونه تفسیر می کنید؟

 بی آنکه بخواهیم مطلق صحبت کنیم، ارزش ها 
و دیـن و سـنت، سـازوکارهایی بوده انـد کـه عمدتـا 
نه برای محدودکردن انسان ها د رذات خود، بلکه 
بـرای کنتـرل و مدیریـت آن هـا با هدف رسـیدن به 
حداقـل تنـش میانشـان بـه وجـود آمـده و تـداوم 
یافته انـد. ازایـن رو وقتـی دیـِن مهربانـی بـه دیـِن 
تبدیـل  سـلبی،  دیـِن  بـه  ایجابـی  دیـِن  و  نفـرت 
و  جهان شـمول  کـه  ادیانـی  در  هـم  آن  می شـود 
فراتـر از اقـوام و دسـته بندی های انسـانی بوده اند، 
نباید شـگفت زده شـد که چرا سقوط اخاقی اتفاق 
می افتد؛ زیرا اخاق باید از این ریشـه سـیراب شـود 
گفتمـان اخاقـی،  تـا بـه حیـات خـود ادامـه دهـد. 
مثـا در تربیـت افراد یا نصیحت کردن، گرچه تأثیر 
گفتیـم  کـه  محـدودی دارد، امـا دقیقـا بـه دالیـل 
کسـیس اجتماعـی  نمی توانـد بـه صـورت یـک پرا
عادت واره هـای  براسـاس  بوردیـو،  گفتـه  بـه  یـا 
کنـد. حـال بسـته  انسـانی، بـه رشـد اخـاق کمـک 
می کنیـم،  زندگـی  فرهنگـی  چـه  در  مـا  اینکـه  بـه 
ممکـن اسـت از منابـع و انباشـت چنیـن ارزش هـا، 
گـر چنیـن  از سـنت هایی برخـوردار باشـیم یـا نـه، ا
کشـور مـا بـا پیشـینه چندهزارسـاله  باشـد )مثـا در 
بالقـوه  صـورت  بـه  مـا  اسـت(  چنیـن  تمدنـی اش 
کـه می توانـد  موقعیتـی »درونـی« )امیـک( داریـم 
اخـاق  بـه  رشدبخشـیدن  و  سـاختن  در  مـا  بـه 
کمک کند. اما این تمام ماجرا نیسـت. همان طور 
»اتیـک«  اسـت، جنبـه  »امیـک« مهـم  کـه جنبـه 
اهمیـت  هـم  انسان شناسـی(  زبـان  در  )بیرونـی 
دارد: بـه عبـارت دیگـر، جامعـه ممکـن اسـت خـود 
مشـکل چندانـی نداشـته باشـد، اما وقتـی از جانب 
قـرار  فشـار  زیـر  و  می شـود  تعـرض  آن  بـه  بیـرون 
می گیـرد، کامـا ممکـن اسـت بـه سـوی بی اخاقی 
بی اخاقـی  در  ترتیـب،  بدیـن  بـرود.  پیـش 
کـه امـروز در جهـان سـوم می بینیـم،  گسـترده ای 
هـم مـردم خـود ایـن پهنه هـا مؤثرنـد، هـم روابـط 
جهانی؛ هرچند بیشـتر در قالب یک جهانی شـدن 
دائمـا  و  آمـده  وجـود  بـه  سـودجویانه  تجـاری 
قوی تـر می شـود. اسـتفاده درسـت و هوشـمندانه 
روابـط  ایجـاد  درونـی،  ارزش هـای  و  سـنت ها  از 
درسـت و هوشـمندانه بـا بیـرون از فرهنـگ خـود، 
کلیدهای گسترش اخاق در یک جامعه و عکس 
کلید گسترش بی اخاقی را در هر جامعه ای در  آن 
هـر واحـد زمانی/فضایـی در اختیـار مـا می گذارنـد. 
کـه حسـن نیـت داشـته و تعمـدا  البتـه در صورتـی 
نخواهیـم جامعـه ای را بـا ایجـاد سـقوط اخاقی در 

کنشی نسبت به بی عدالتی ناتوان  آن از هرگونه وا
بـه مال انـدوزی و  ترتیـب دسـت  ایـن  بـه  و  کـرده 
باالبـردن قـدرت خـود بزنیـم. ایـن امـر بی شـک در 
کوتـاه و میان مـدت پاسـخ مثبـت می دهـد؛ امـا در 
دراز مدت نوعی خودکشـی اسـت که آن را در تاریخ 
پرشـکوه  تمدن هـای  سـقوط  قالـب  در  تمدن هـا 
بسـیار  سـطح  در  افـرادی  دسـت  بـه  ثروتمنـد  و 

پایین تـری از فرهنـگ و امکاناتـش شـاهدیم.

جایگاه دانش و عقالنیت در یک 
جامعه ایدئولوژیک و در یک 
جامعه اخالقی چه تفاوت هایی با 
یکدیگر  دارند؟

نــه عقانیــت،  نــه علــم و  ابتــدا بایــد بگوییــم 
دســت کم در معنــای متعــارف و هنجارمندی که 
کنونــی  گذشــته و در وضعیــت  از آن هــا در تاریــخ 
می شناســیم، لزومــا نه تنهــا بــا اخــاق در معنایــی 
کامــل نداشــته اند،  کردیــم، انطبــاق  کــه تعریــف 
بلکــه در اغلــب مــوارد در تضــاد بــا آن بوده انــد. از 
لحــاظ تاریــخ تــا پیــش از مدرنیته قــرن نوزدهمی 
صنعتــی  انقــاب  و  دولت-ملت هــا  تشــکیل  و 
کثریــت قریــب بــه اتفــاق هنرمنــدان و  تقریبــا ا
از  کــه  نداشــتند  آن  جــز  چــاره ای  دانشــمندان 
قدرت هــا و ســودجویی و زورگویــی آن هــا تبعیــت 
گــر  کمتــر. ا کننــد. حــال برخــی بیشــتر و برخــی 
در  شــومی  سرنوشــت  نمی کــرد،  چنیــن  کســی 
ــه  ــراج از جامع ــش اخ کمترین ــه  ک ــود  ــارش ب انتظ
و بدترینــش کشته شــدن زیــر شــکنجه بــود و این 
گونــه  تقریبــا در همــه جوامــع انســانی بــه همیــن 
و  صنعتــی  انقاب هــای  از  پــس  اســت.  بــوده 
سیاســی قــرن نوزدهــم و بیســتم، وضعیــت بهتــر 
شــد و مــا بــا دموکراتیزه شــدن هنــر و علــم روبــه رو 
بودیــم، امــا فاصلــه مــا بــا یــک جامعــه آرمانــی 
کــه در آن علــم و عقانیــت و هنــر واقعــا اخاقــی 
باشــند، حتــی در یــک مفهــوم حداقلــی یعنــی 
نوع دوســتی و ســازگاربودن بــا موجــودات دیگــر 
قریــب  کثریــت  ا اســت.  و طبیعــت، بی نهایــت 
بــه اتفــاق دولت هــای توســعه یافته و ثروتمنــد 
و از آن بدتــر دولت هــای جهــان ســومی امــروز، 
هســتند  موجودیت هایــی  غیراخاقی تریــن 
بهانــه  بــه  آن هــا  کــرد.  ح  مطــر می تــوان  کــه 
حــال  در  واقــع  در  انســانی،  جوامــع  مدیریــت 
کنتــرل  خــود،  ســلطه  زیــر  مــردم  از  بهره کشــی 
گذاشــتن و ظلــم نســبت  زیرپــا  زندگــی آن هــا، 
بــه آن هــا و زورگویــی و بی رحمــی بــه ایــن مــردم 
هســتند. دانشــمندان چه در رشــته های پزشــکی 
و  انســانی  رشــته های  در  چــه  و  مهندســی  و 
اجتماعــی، در مقــام نخســت بازهــم در خدمــت 
هرچنــد  هســتند؛  و  بــوده  دولت هــا  همیــن 
ســعی  آن هــا  از  بزرگ تــر  هرچــه  گروه هایــی 
می کننــد وضعیــت را تغییــر دهنــد، امــا عمومــا زیــر 
فشــار یــا حتــی تحــت تعقیــب و در خطــر هســتند. 
بنابرایــن بــه نظــر مــن علــم در معنــای متعــارف 
آن یعنــی شــناخت پوزیتویســتی و دانشــگاهی 
و  خــودکار  صــورت  بــه  نمی توانــد  جهــان،  از 
اخاقی مانــدن  یــا  اخاقی شــدن  بــه  مســتقیم 
ایــن  عکــس  درحالی کــه  کنــد،  کمــک  جامعــه 
مســئله همیشــه وجــود داشــته اســت. شــاید هــم 

ــه  ک کنیــم  ــه را تعریــف  ــه قضی گون بتوانیــم ایــن 
از زمــان دموکراتیزه شــدن علــم و عقانیــت و هنــر 
در دویســت ســال پیــش جنگــی درونــی در میــان 
نخبــگان ایــن حوزه هــا درگرفــت بــر ســر اینکــه 
بایــد در خدمــت اخــاق علمــی و هنــری و عقانی 

باشــند یــا در خدمــت قــدرت و ثــروت.
امـا دربـاره ایدئولوژیک بودن جامعـه و رابطه اش با 
اخـاق، بایـد توجـه داشـت ایدئولـوژی در حقیقـت 
یک شـکل هنجارمندشـدن عقانیت و شناخت و 
علـم اسـت و نـه چیـز دیگـری. مـا علـم یـا عقانیت 
یـا هنـر غیرایدئولوژیـک یـا خنثـی نداریـم. تفـاوت 
نـه در اصـل  و  اسـت  ایدئولوژیک شـدن  در درجـه 
مطلـق وجـود یـا عـدم وجـود ایدئولـوژی. هر انـدازه 
ایدئولـوژی قوی تـر باشـد، انعطـاف کمتـر و جامعـه 
یا فرد آمادگی بیشتری برای غیراخاقی شدن دارد 
کـه از نوعـی  کسـی بـه اصولـی  و برعکـس. وقتـی 
شـناخت ریشـه گرفته، اعتقـاد دارد، هر انـدازه این 
اصـول در او سـخت تر و غیرانعطاف پذیرتـر باشـد، 
بـه  فـرد  آن  لغـزش  امـکان  و  ایدئولوژیک تـر شـده 
بـرای نمونـه  موقعیـت غیراخاقـی بیشـتر اسـت. 
ایدئولـوژی نژادپرسـتی یـا ایدئولـوژی ملی گرایـی را 
در نظر بگیریم. هر اندازه فرد نسـبت به داده های 
مطمئن تـر  حوزه هـا،  ایـن  در  خـود  شـناختی 
می شـود، تفکـرش سـخت تر و غیرقابـل انعطاف تر 
شـده و حاضـر بـه پذیـرش اعمـال و اندیشـه های 
بـه  رسـیدن  راه  بنابرایـن  اسـت.  غیراخاقـی 
جامعـه ای اخاقی، یعنی جامعه ای دگردوسـتانه، 
و  هم یـاری  و  هم بسـتگی  بـر  اصـل  آن  در  کـه 
دگردوسـتی و سـازش بـا یکدیگـر و بـا جهـان باشـد، 
شـناخت  ایـن  امـا  می گـذرد،  شـناخت  از  هرچنـد 
بایـد شـرایط خاصـی داشـته باشـد و به خودی خـود 
نمی تـوان از مفاهیـم عـام و قابـل دسـتکاری مثـل 
علـم و عقانیـت و ایدئولـوژی بـرای تعییـن و درک 

کـرد. آن اسـتفاده 

آیا ارتباط مشخصی میان شیوع 
آسیب های اجتماعی در جوامع 
ایدئولوژیک یا جوامع اخالق گرا وجود 
دارد؟

جوامع ایدئولوژیک جوامعی هسـتند که بیشترین 
گسـترش رفتارهـا و ذهنیت هـای  آمادگـی را بـرای 
غیراخاقی دارند و جوامع غیرایدئولوژیک کمترین 
آمادگـی را. بیاییـم دو کشـور با پیشـینه دموکراسـی 
یکسـانی را بـا هـم مقایسـه کنیـم تا متوجه مسـئله 
کـه در شـاخص های توسـعه  بشـویم. دانمـارک را 
انسـانی و خوشـبختی در باالترین رده های جهانی 
بـا  دارد  قـرار  توسـعه یافته  کشـورهای  میـان  در 
کشـورها  گـروه از  کـه بـاز در همیـن  ایـاالت متحـده 
کنیـم: دانمـارک  پایین تریـن رده را دارد، مقایسـه 
جامعـه ای به شـدت اخاقـی اسـت؛ یعنـی میـزان 
کمـک  انسـان ها،  بیـن  نوع دوسـتی، هم بسـتگی 
بـه نیازمنـدان و حتـی بـه بیگانگان، پناهنـدگان و 
کشـورهای جهـان سـوم در باالتریـن حـد؛ و میـزان 
جـرم و جنایـت و خشـونت در پایین تریـن رده هـا 

 از لحاظ تاریخ تا 
پیش از مدرنیته 
قرن نوزدهمی و 
تشکیل دولت-

ملت ها و انقالب 
صنعتی تقریبا 

کثریت قریب به  ا
اتفاق هنرمندان 

و دانشمندان 
چاره ای جز آن 

نداشتند که 
از قدرت ها و 
سودجویی و 
زورگویی آن ها 

تبعیت کنند

جامعـه  نـام  بـه  چیـزی  گـر  ا هسـتند.  جهـان  در 
اخاقی یا دسـت کم جامعه ای در راه اخاقی شـدن 
وجـود داشـته باشـد، بـه نظـر مـن ایـن نمونـه اش 
کـه بسـیاری  اسـت. طبعـا ایـن بـدان معنـا نیسـت 
هـر  همچـون  کشـور  ایـن  در  مـردم  رفتارهـای  از 
هـر  چـون  باشـد،  مـا  تأییـد  مـورد  دیگـری  کشـور 
بررسـی  خـودش  مشـخصات  بـا  بایـد  را  فرهنگـی 
کـرد. امـا دانمـارک دارای انعطاف پذیرتریـن شـکل 
سوسـیال  ایدئولـوژی  یـک  یعنـی  ایدئولوژیـک 
دموکراتیک مبتنی بر بازار آزاد اقتصادی اما همراه 
بـا دخالـت دولـت بـرای تنظیـم و توزیـع عادالنـه 
شـهروندان  همـه  بـه  کمـک  و  مـادی  امتیـازات 
درنظـر  را  ایـاالت  مقایسـه،  در  حـال  اسـت.  خـود 
کشـورهای  کـه یکـی از ایدئولوژیک تریـن  بگیریـم 
جهـان توسـعه یافته اسـت. ایدئولـوژی ایـن کشـور 
)دسـت کم در 60 سـال گذشـته( یک نولیبرالیسـم 
مبتنـی بـر داروینیسـم اجتماعی بوده اسـت. یعنی 
باشـد،  بیشـتری داشـته  ثـروت  و  قـدرت  هرکسـی 
گـر حکومـت  ا برعکـس.  و  بهتـری دارد  وضعیـت 
آمریـکا را بـر اسـاس اسـناد رسـانه ها و تحلیلگـران 
کنیـم، می بینیـم اصـوال  کشـور بررسـی  ایـن  خـود 
کـه میلیـاردر نباشـد یـا در رده بسـیار بـاالی  کسـی 
وارد  نمی توانـد  باشـد،  نداشـته  قـرار  اجتماعـی 
گـر بشـود نیز جایگاهی  رده هـای بـاالی آن بشـود. ا
عمدتـا  کشـور  ایـن  زندان هـای  دارد.  حاشـیه ای 
بـا فقیرتریـن و محروم تریـن اقشـار پرشـده اسـت و 
شـانس بیـن آدم هـا بـه ثـروت و قـدرت خانواده هـا 
بـر  بنـا  دارد.  بسـتگی  تولدشـان  محـل  حتـی  و 
کـه  جامعـه  ایـن  کردیـم،  مطـرح  کـه  مفاهیمـی 
در  به سـختی  داروینیسـتی  نولیبـرال  ایدئولـوژی 
در  جامعـه  غیراخاقی تریـن  اسـت،  حاکـم  آن 
رده  در  و  بـوده  توسـعه یافته  کشـورهای  میـان 
شـاخص های توسـعه انسـای سـازمان ملـل بـاز در 
بین کشـورهای توسـعه یافته ثروتمنـد پایین ترین 
می تـوان  کـه  اسـت  رابطـه ای  ایـن  دارد.  را  رده 
کشـورهای جهـان سـوم نیـز  بـا همیـن منطـق در 
کـرد. البتـه بـا به هم ریختگی هـا و  آن را مشـاهده 
که دراین کشورها  آشفتگی و عدم عقانیت هایی 

بـه دالیـل تاریخـی و امروزیـن وجـود دارد.

عبور از یک نظام اخالقی )سنتی( 
به یک نظام اخالقی جدید 
)مدرن( به چه عوامل و بسترهایی 
نیازمند است؟

ســنت بــا اخــاق متفــاوت اســت. اینکــه فــرض 
ــا یــک جامعــه  بگیریــم یــک جامعــه ســنتی لزوم
پیش فرض هــای  از  یکــی  کــه  اســت  اخاقــی 
انسان شناســی قــرن نوزدهمــی نیــز بــود و از آن 
بــا عنــوان »وحشــی نیــک« صحبــت می شــد و 
ک روســو از آن  حتــی متفکــری همچــون ژان ژا
کــه بــر جوامــع  دفــاع می کــرد، بــا مطالعــات بعــدی 
گوناگــون در سراســر جهــان انجــام شــد، انطبــاق 
ــا بهتــر اســت بگوییــم رابطــه خــودکاری  نــدارد. ی
وجــود ندارد. ســنت یعنی رفتارها و ذهنیت هایی 

کــه در طــول مدتــی نســبتا طوالنــی در یــک جامعــه 
وجــود داشــته و آن جامعــه را مدیریــت می کــرده 
ــا  ــت. ام ــیده اس ــر می رس ــل دیگ ــه نس ــلی ب و از نس
بســیار  داشــته ایم  کــه  ســنتی  جوامــع  کثریــت  ا
در  و  بوده انــد  بی رحــم  بســیار  و  خشــونت آمیز 
و  سلســله مراتب  و  رده هــا  همــان  اغلــب  آن هــا 
کــه اصلشــان بــر نابرابــری  ظرفیت هــای اولیــه ای 
و زورگویــی و تنــش بیــن افــراد و بــا طبیعــت بــوده، 
حاکــم بــوده اســت؛ هرچنــد تعــداد معــدودی هــم 
برعکــس جوامــع ســنتی نیــز بوده انــد کــه وضعیت 
ــون  ــنتی همچ ــع س ــا جوام ــته اند. ام ــری داش بهت
کثــر قریــب بــه اتفــاق  جوامــع باســتانی، تقریبــا در ا
مــوارد چنــدان اخاقــی نبوده انــد یــا بهتــر اســت 
کــه مــا امــروز مطــرح  بگوییــم اخــاق در معنایــی 
ــی  ــته معنای ــوال نمی توانس ــا اص ــم در آن ه می کنی
امــا همیــن جوامــع درچارچــوب  باشــد،  داشــته 
مفهومــی و شــناختی خودشــان ممکــن اســت در 
برخــی از رفتارهــای و ذهنیاتشــان بــه نظــر مــا از 

کنونــی نیــز »اخاقی تــر« بیاینــد. جوامــع 
و  مهارت هـا  و  قدیمـی  ارزش هـای  سـنت ها،  امـا 
کمـک  ضوابـط و روابـط قدیمـی می تواننـد بـه مـا 
بکننـد.  مـدرن  اخـاق  یـک  سـاخت  بـه  زیـادی 
یـک مثـال بزنـم: شـعری قدیمـی در ایـران داریـم 
ترشـیزی(  میرصدرالدیـن  بـه  منسـوب  )احتمـاال 
نباشـد/  کآزاری  آنجاسـت  کـه می گویـد: »بهشـت 
بـه نظرمـن، در  کاری نباشـد«.  کسـی  بـا  را  کسـی 
ایـن شـعر، مدرنیتـه ای زودرس وجـود دارد، البتـه 
بایـد خوانشـی مـدرن در آن داشـت؛ یعنـی آن را نـه 
کـه افـراد نسـبت بـه یکدیگـر  گرفـت  بـه ایـن معنـا 
دخالـت  یکدیگـر  کار  در  بلکـه  باشـند،  بی تفـاوت 
دیگـری  آزادی  کـه  جایـی  تـا  کسـی  هـر  و  نکننـد 
را بـه زیـر سـؤال نبـرده، در آزادی خـود نامحـدود 
بـدون  نباشـد،  کار  در  »آزار«ی  اینکـه  و  باشـد 
هم بسـتگی اجتماعـی، بـدون جامعـه ای که همه 
غم خـوار یکدیگـر باشـند، امـا کسـی بـه دیگـری زور 
کامـا خوانایـی دارد. از ایـن مثال هـا و از  نگویـد، 
نمونـه در  بـرای  زندگـی سـنتی،  ایـن سـبک های 
کار زراعی و سـاختن در تمدن کهنه ما  همیاری در 
بسـیار اسـت و همه این ها می توانند پایه و اسـاس 
بازسـازی یـک اخـاق مدرن هم باشـند. اما مهم تر 
از سـاختن یـک اخـاق مدرن، فراهم کردن شـرایط 
برپاکـردن  از  مهم تـر  کمااینکـه  اسـت.  آن  حفـظ 
و  دموکراسـی  پایـداری  و  حفـظ  دموکراسـی،  یـک 
مهم تـر از توسـعه، حفـظ و پایـداری توسـعه اسـت. 
بی شـک بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته باشـیم 
که خوانشـی مسـتقیم و بدون تفسـیر و به کاربردن 
بـه  از سـنت نمی توانـد  بـه روز  و دانـش  عقانیـت 
مـا کمکـی بـرای سـاختن اخاقـی مـدرن در جوامـع 
صدهـا  آن  در  کـه  امـروزی  پیچیـده  بی نهایـت 
فرهنگ و سـبک زندگی و رفتار و ذهنیت به ناچار 
بـه هـم پیوند خورده اند، بکند. اما بایـد ارزش این 
میـراث فرهنگـی و تمدنـی را دانسـت و از آن بـرای 
کـرد. در یـک  سـاختن ایـن اخـاق مـدرن اسـتفاده 
گـر در یـک  گذشـته، ا کام، سـنت ها و ارزش هـای 
بازخوانـی و بازتفسـیر اخاقی و عقانی مـدرن، قرار 
از مبانـی بسـیار مناسـب  بگیرنـد می تواننـد یکـی 
)البتـه نـه فقـط مبنـا( بـرای سـاختن اخـاق مـدرن 

باشـند.

تحوالت اخالقی در یک جامعه از 
چه عواملی تأثیر می پذیرد؟

فرهنـگ  اینکـه  بپذیریـم:  را  نکتـه ای  بایـد  ابتـدا 
تصـور  نبایـد  و  اسـت  متغییـر  و  پویـا  پدیـده ای 
کـه یـک جامعـه بـرای همیشـه و بـرای همـه  کـرد 
اخـاق  دارای  اجتماعـی  موقعیت هـای  و  افـراد 
معنـای  بـه  ایـن  هرچنـد  باشـد.  یکسـانی  مطلقـا 
نسبی گرایی فرهنگی نیست و هر جامعه ای برای 
بـزرگ یکدسـتی  بایـد پهنه هـای  انسجام داشـتن 
کنشـگرانش  بیـن  معنایـی مشـترک  و همسـویی 
گر این امر را پذیرفتیم، سؤالی  داشته باشد. حال ا
که مطرح شـد معنا پیدا می کند. اخاق به صورت 
می یابـد  تحـول  و  تغییـر   )diachronic( درزمانـی 
یعنـی در طـول زمان، پـس اخاق ما لزوما با اخاق 
پدرانمـان یکـی نیسـت و همیـن طـور هـر انـدازه در 
گذشـت زمـان،  زمـان بـه عقـب یـا بـه جلـو برویـم، 
سـبب متحول شـدن اخاق می شـود. حال ممکن 
کـه چـه رابطـه ای  اسـت ایـن پرسـش پیـش بیایـد 
گذشـت زمـان و تحـول اخاقـی وجـود دارد؟  بیـن 
واقعیت آن است که گذشت زمان به خودی خود، 
بلکـه  می کنـد،  متحـول  را  اخـاق  کـه  نیسـت 
گذشـت زمـان سـبب تغییـرات گسـترده ای در همه 
و  هنـری  سیاسـی،  اقتصـادی،  اجتماعـی،  ابعـاد 
کـه ایـن عوامـل  شـناختی در یـک جامعـه می شـود 
اخـاق آن جامعـه را همچـون شـکل ظاهـری اش، 
ارزش هایـش، باورهایـش و شـیوه های زندگـی اش 
تغییـر می دهـد. امـا به خصـوص در شـرایط کنونـی 
جهـان یعنـی به هم پیوسـته بودن همـه مـردم چـه 
بـه  در سـطوح ملـی و چـه در سـطوح بین المللـی 
بـا هـم  یکدیگـر و پیوندخـودرن سرنوشـت آن هـا 
کـه جهـان  )کـه ایـن امـر را به خوبـی در تجربـه ای 
داشـته  کرونـا  بیمـاری  بـا  گذشـته  سـال  طـول  در 
متوجه می شـویم( باید توجه داشـت که در چنین 
 )synchronic( هم زمـان  تغییـرات  مـا  شـرایطی 
کـه  بپذیریـم  بایـد  یعنـی  داریـم.  نیـز  را  اخاقـی 
اینکـه در  بنابـر  گروه هـا، جماعت هـا، و...  افـراد، 
داشـته  قـرار  زمانی-مکانـی  موقعیت هـای  چـه 
باشـند، چه وضعیت اجتماعی یا چه سرمایه های 
اقتصـادی و فرهنگـی ای داشـته باشـند، تغییراتـی 
فرهنگـی را تجربـه می کننـد. یک رفتـار یا یک فکر 
ممکـن اسـت حتـی در یـک جامعـه بیـن فـرد الف و 
فرد ب، از لحاظ اخاقی کاما متفاوت باشـد. این 
یک امر طبیعی است و ما در اینجا با نوعی دوگانه 
یا با موقعیت پارادوکسیکال روبه رو هستیم، یعنی 
تفاوت هـای اخاقـی هرچـه بیشـتری بیـن افـراد و 
گروه هایـی در سـبک زندگـی، شـیوه رفتارها و تفکر 
و سـایق. ایـن امـری ناگزیـر اسـت و هرگونه تاش 
بـرای تغییـر این وضعیت از طریق تربیت رسـمی و 
غیررسـمی یـا از آن هـم بدتـر از طریـق قـدرت و زور 
اجتماعـی معمـوال بـه موقعیت هـای معکـوس بـا 
هـدف تعیین شـده در ابتـدا می رسـند. در شـوروی 
مبـارزه  دیـن  و  مذهـب  بـا  سـال  هفتـاد  پیشـین، 
شـد، نـوزادان از زمـان زاده شـدن در موقعیت هـای 
کلیسـاها را تعطیـل و در  سـکوالر قـرار می گرفتنـد، 
بدتریـن دوره هـا آن هـا را بـه اصطبـل تبدیـل کـرده 
کتاب هـای  تمـام  کردنـد،  تخریـب  کلـی  بـه  یـا 
کودکسـتان تـا دانشـگاه علیـه دیـن و  تحصیلـی از 
کمونیسـم،  مذهـب بـود. امـا بـه محـض سـقوط 
کشـور و همیـن مـردم، تبدیـل بـه یکـی از  همیـن 
امـروز نیـز  اروپـا شـدند و  کشـورهای  مذهبی تریـن 
اسـت  آن  در  پارادوکـس  نقطـه  امـا  اسـت.  چنیـن 

خوانشی 
مستقیم و 

بدون تفسیر 
و به کاربردن 
عقالنیت و 

دانش به روز از 
سنت نمی تواند 

به ما کمکی 
برای ساختن 

اخالقی مدرن در 
جوامع بی نهایت 
پیچیده امروزی 
که در آن صدها 
فرهنگ و سبک 
زندگی و رفتار و 
ذهنیت به ناچار 

به هم پیوند 
خورده اند، بکند
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جامعه بودگـی  بخواهـد  گـر  ا جامعـه ای  هیـچ  کـه 
خـود راحفـظ کنـد، نمی توانـد انسـجام و یکدسـتی 
بـرای خـود حفـظ  را  حداقلـی در ضوابـط اخاقـی 
نکنـد، وجـود یـک دیـن یـا یـک اخـاق مدنـی، در 
این زمینه نه تنها ناگزیر است، بلکه ضرورت دارد 
تـا جامعـه، جامعـه باقـی بمانـد. امـا همـه ظرافـت 
کـه ایـن انسـجام بـه صـورت  قضیـه در آن اسـت 
داوطلبانـه و بـدون زور و احسـاس بی عدالتـی بـه 
افراد منتقل شود و این یعنی مدیریت تفاوت و نه 
مدیریـت یکسـان بودگی. افـراد بـه صـورت طبیعی 
گر  و در طـول زندگـی بـا یکدیگـر تفاوت می یابنـد و ا
کـه بایـد همـه شـبیه هـم  اصـل را بـر ایـن بگذاریـم 
بشـوند، به هیچ نتیجه ای نمی رسـیم. راه حل آن 
کـه تفاوت هـا، پذیـرش دیگـری و باالبـردن  اسـت 
تحمـل نسـبت بـه اینکـه دیگـران چطـور رفتـار یـا 
ایـن  ببرنـد.  بـاال  خـود  در  را  می کننـد  فکـر  چطـور 
و  قـدرت  و  زور  امـا  نیسـت،  ناممکـن  امـری  کار، 
ثـروت و چنیـن عواملـی سـبب آن می شـود کـه این 
واقعیـت نادیـده گرفتـه شـود و بدین ترتیـب میزان 
تنش های اجتماعی دائما بیشـتر شـده و درنهایت 

بـه یـک سـقوط اخاقـی برسـیم.

ترمیم اخالق در جامعه از چه 
مسیری ممکن خواهد بود؟

کار بایــد مثــل هــر آســیب و بیمــاری  بــرای ایــن 
کــرد. وقتــی مــا دچــار یــک بیماری  دیگــری عمــل 
گام بــرای بهبــود تشــخیص  می شــویم، اولیــن 
بــه  آن  به رسمیت شــناختن  و  بیمــاری  ایــن 
کــه به یک  وســیله خــود بیمــار اســت. مثــا کســی 
بیمــاری قلبــی مبتا شــده، اول بایــد این بیماری 
را بــه رســمیت بشناســد و قبــول کند بیمار اســت. 
گــر ایــن امــر انجام بگیــرد، گام بعــدی او مراجعه  ا
بــه پزشــک، تشــخیص درســت او و توصیه هــای 
کــه پزشــک بــه او می دهــد  دارویــی و غیــره اســت 
تــا بیمــاری در حــد ممکــن بــه طور کامل یا نســبی 
درمــان شــود. در سیســتم های اجتماعــی هــم مــا 
همیــن منطــق را داریــم. ابتــدا بایــد یــک آســیب 
را بپذیریــم و درســت تشــخیص بدهیــم. مثــا 
کــه جامعــه مــا دچــار بحــران اخاقــی  بپذیریــم 
اســت  آن  تشــخیص درســت  اینجــا  اســت. در 
آســیب  یــک بیمــاری و  را  کــه بحــران اخاقــی 
کــه هســت بشناســیم و بــه  بــه همــان صــورت 
ــی  کس ــه  ــم. وگرن کنی ــوع  ــت رج ــراِن درس درمانگ
ــه  ــی آن هــا را ب ــم را ببینــد، ول گروهــی از عائ ــه  ک
صورتــی دیگــر تعبیــر کنــد یــا پزشــکش تشــخیص 
نادرســتی بدهــد، بــه درمــان هــم نخواهــد رســید 
و  ببینیــم  را  اخاقــی  ســقوط  عائــم  مــا  گــر  ا و 
آن  یــا  ایــن  بــه  را  آن  موضــوع  درک  جــای  بــه 
دلیــل خیالــی نســبت دهیــم، یــا اصــا مشــکل 
گــروه نســبتش  خــود ندانســته و بــه ایــن و آن 
ــه  ــرای تشــخیص ب ــه ب ک کســانی  ــه  ــا ب بدهیــم ی
بــه  کــه  بگوییــم  زور  کرده ایــم  مراجعــه  آن هــا 
یــا  هــم  آن هــا  کننــد،  هدایــت  را  مــا  نادرســتی 
توصیــه و درمــان غلطــی بــه مــا خواهنــد داد یــا 
اصــوال درمانــی نمی دهنــد و بیمــاری ســخت تر 
و  بــه مرحلــه حــاد می رســد  و ســخت تر شــده، 
کار  از  را  جامعــه  کامــل  به طــور  اســت  ممکــن 
ــارش  ــا دچ ــه م ک ــت  ــی اس ــن موقعیت ــدازد. ای بین
کــه  کــه البتــه دالیــل بی شــماری دارد  شــده ایم 
جــای ارائــه و بحــث دربــاره آن هــا اینجــا نیســت.

نسبت میان هویت اجتماعی و 
گرایش به اخالق اجتماعی 
چیست؟

هویت هـای اجتماعـی می تواننـد مثبـت یـا منفـی 
باشـند. بـه عبارت دیگر، هر هویتـی به خودی خود 
مثبـت در همـان معنایـی کـه دربـاره اخاق گفتیم 
نیسـت: ما هویت های منفی، مخرب، آسـیب زده 
یـا آسـیب زا، هویت هـای آفریننـده و خـاق، زیبـا و 
زشـت داریـم و البتـه تمـام ترکیب هـای بی پایـان 
میان این ها را. پس صرِف وجود هویت به معنای 
آن نیست که به اخاق نزدیک تر شده ایم. هویت 
گـر مثبـت و در جهتـی سـازگار بـا دگردوسـتی و  امـا، ا
گرفتـه و تـداوم یافتـه  سـازگاری بـا پیرامـون شـکل 
باشـد، می توانـد مـا را بـه اخـاق اجتماعـی نزدیـک 
کنـد. افـزون بـر ایـن، خطـر بی هویتـی را نیـز نبایـد 
نادیـده گرفـت. مـا البتـه چیـزی بـه نـام بی هویتـی 
نداریـم.  بیمارگونـه  موقعیت هـای  در  جـز  مطلـق 
به وجودآمـدن  یـا  هویـت  کم رنگ شـدن  امـا 
ترکیب هـای منفـی هویتـی از عناصـری ناهمگـن، 
نیـز می تواننـد بـه همـان انـدازه خطرنـاک و نافـی 
گاه برخی به مثابه  اخاق اجتماعی باشـند. آنچه 
هنجارشـکنی روی مدل سـال های شورشی اروپا و 
مـه 68 بـه صورتـی سـطحی و بـا تقلیـدی کودکانه 
بتوانـد  آنکـه  از  بیـش  می دهنـد،  نشـان  خـود  از 
گویـای  هویتـی انقابـی و آوانـگارد را نشـان دهـد، 
در  سـوم  جهـان  تصـور  غیرقابـل  عقب ماندگـی 

کـه دائمـا پیچیده تـر می شـود. دنیایـی اسـت 

آیا میان شکاف های اجتماعی 
موجود و ضعف اخالق در 
جامعه ارتباطی وجود دارد؟

عمومـا  کـه  مهمـی  شـکاف های  صددرصـد. 
جامعه شناسان و انسان شناسان در جامعه بر آن ها 
شـکاف  جنسـیتی،  شـکاف  شـامل  دارنـد،  کیـد  تأ
بین نسـلی، شـکاف اقتصـادی و شـکاف سیاسـی 
اسـت. این گونه شـکاف ها، ورطه های خطرناکی 
هسـتند کـه جامعـه را بـه درون تقابل هایـی بالقـوه 
آمـاده تنـش و ناآرامـی می کشـانند. اینکه آیا چنین 
فیزیکـی  تقابل هـای  و  ناآرامـی  بـه  شـکاف هایی 
حتـی  انفعالـی  قالـب  در  و  روزمرگـی  در  یـا  بکشـد 
فرورفتـن  بـا  و  آدم هـا  شرطی شـدن  بـا  درازمـدت 
آن هـا در قالب هـای منجمد شـده شـخصیت های 
از پیش تعریف شـده، کارشـان را به پایان برسانند، 
چنـدان موضـوع بحـث مـا را تعییـر نمی دهـد؛ زیـرا 
درهمـه ایـن حالت هـا بـا نتیجـه یکسـانی از لحـاظ 
تخریـب اخـاق اجتماعی سـروکار داریم. انسـان ها 
بـه قـول هانـا آرنـت، طبیعتـا بـا یکدیگـر متفـاوت و 
نابرابر و دارای قدرت های نامسـاوی هسـتند، ولی 
دقیقـا بـه همیـن دلیل اسـت که باید هـر کاری کرد 
کـه میـا آن هـا شـانس های برابـر و امـکان برقـراری 

ارتبـاط و نزدیکـی و دگردوسـتی پیـش بیایـد. 
در غیرایـن صـورت چـه بـه سـوی شـورش برویـم 
و چـه بـه سـوی انفعـال اخـاق اجتماعـی، اخـاق 
درازمدتـی  و  میـان  پیامدهـای  و  می کنـد  سـقوط 
دارد کـه جامعـه بایـد چندین نسـل آن هـا را تحمل 
کنـد و پاسـخ گوی باهت هـا و شـقاوت ها یـا صرفـا 

باشـد. نیـاکان خـود  بی تفاوتی هـای 

قدرت و قدرتمندان در افول یا 
ارتقای اخالق در جامعه، 
چگونه نقش بازی می کنند؟
قـدرت بنـا بـر تعریـف و البتـه از نظـر مـن کـه خـود از 
تبعیـت می کنـم  قـدرت  نظریه پـردازان  از  گروهـی 
)فوکـو، دریـدا، بوردیـو، مـورن و ...(، قـدرت بنـا به 
سـازوکارهای درونـی خـود بیـش و پیـش از هرچیـز 
به دنبال بازتولید خود اسـت. درسـت مثل موجود 
اسـاس  بـر  هرچیـز  از  پیـش  و  بیـش  کـه  زنـده ای 
انگیـزه زنده ماندن عمل می کنـد. ازاین رو باید دید 
کـه قـدرت چـه میـزان بـرای تـداوم حیـات خویـش 
پرسـش  یـک  بـا  اینجـا  در  دارد.  نیـاز  اخـاق  بـه 
اساسـی سـروکار داریـم و بـا اغلب یک اشـتباه رایج: 
گـر قـدرت را بـا سـازمان دهی اجتماعـی و نیـازی  ا
بـه آن به خصـوص در شـرایط جامعـه متأخـر  کـه 
مـدرن وجـود دارد، اشـتباه بگیریـم، بـه نتیجـه ای 
کامـا معکـوس در ایـن بحـث می رسـیم که قـدرْت 
طـول  در  حاکمـان  ذهنیـت  و  رفتـار  در  را  خـود 
داده  نشـان  انسـان ها  هم زیسـتی  سـال  هـزاران 
گـر واقعیـت قـدرت بـه گونـه ای  اسـت. مبنـای مـا ا
باشـد کـه عمـل شـده، می بینیم کـه نه فقـط برای 
بیشـتر  بلکـه  نـدارد،  اخـاق  بـه  نیـاز  خـود  تـداوم 
بـه ضـد اخـاق یعنـی بـه دردسـت گرفتن تقویـت 
بدتریـن  رشـد  ایجـاد  بـرای  آدم هـا  دسـتکاری  و 
چاپلوسـی،  آن هاسـت:  شـخصیتی  خصوصیـات 
اطاعـت بـدون فکـر و مطلـق، خیانت به خـود و به 
دیگـران، بی رحمـی، جنایـت، بی تفاوتـی نسـبت 
بـه وضعیـت دیگـران، خودمحوربینـی و قـراردادن 
دیگـری.  چیـز  هـر  از  پیـش  و  بیـش  خـود  منافـع 
گونـه ای »اخـاق« اسـت؛ امـا در جهـت  ایـن هـم 
معکوسـی کـه بایـد از اخـاق واقعـی انتظار داشـت. 
و سـازمان یافته در  بـزرگ  و قدرت هـای  دولت هـا 
نهادهـای دولتـی و سیاسـی عمومـا ایـن اخـاق را 
کنیـم  سـؤال  خـود  از  می توانیـم  مـا  می پسـندند. 
ترجیـح  را  سـربازان  کـدام  پـادگان  فرمانـده  یـک 
کـه  می دهـد: شورشـیان و نافرمان هـا را یـا افـرادی 
بـدون چـون و چـرا و بـدون فکر هر دسـتوری را اجرا 
می کنند؟ این معنا همان مفهومی اسـت که آرنت 
روان شناسـی  در  و  »ابتـذال شـر« می گفـت  آن  بـه 
نیـز بـا آزمایـش میلگـرام بـه آن اشـاره شـده اسـت. 
پـس نبایـد از قـدرت انتظار داشـت که قدمـی در راه 
بهترشـدن اخـاق جامعه بـردارد، بلکـه باید قدرت 
کـرد. ایـن یعنـی پاسـخ گوبودن  کار  را ملـزم بـه ایـن 
کـه دموکراسـی  دولـت و در شـرایطی ممکـن اسـت 
دسـتاوردهای  و  حکومتـی  شـیوه  یـک  مثابـه  بـه 
دموکراتیـک بـه مثابـه رفتارهـای اجتماعـی رشـد 
همیـن  بـه  باشـند.  شـده  درونـی  افـراد  در  و  کـرده 
کـه روش هـای خشـونت آمیز انقابـی  دلیـل اسـت 
تغییـر  کوتاه مـدت  در  جـز  را  چیـزی  نمی تواننـد 
کوتـاه،  دهنـد و عمومـا پـس از گذشـت ایـن دوران 
دیگـر  بـار  را  گذشـته  از  بدتـر  حتـی  شـرایط  تغییـر 
گفتمـان و  ولـی بـا آدم هایـی دیگـر و احتمـاال یـک 

ایجـاد می کننـد. شـیوه هایی دیگـر 

 انسان ها به 
قول هانا آرنت، 
طبیعتا با یکدیگر 

متفاوت و 
نابرابر و دارای 

قدرت های 
نامساوی 

هستند، ولی 
دقیقا به همین 
دلیل است که 
باید هر کاری 

کرد که میا آن ها 
شانس های برابر 
و امکان برقراری 

ارتباط و نزدیکی و 
دگردوستی پیش 

بیاید
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جامعه بودگـی  بخواهـد  گـر  ا جامعـه ای  هیـچ  کـه 
خـود راحفـظ کنـد، نمی توانـد انسـجام و یکدسـتی 
بـرای خـود حفـظ  را  حداقلـی در ضوابـط اخاقـی 
نکنـد، وجـود یـک دیـن یـا یـک اخـاق مدنـی، در 
این زمینه نه تنها ناگزیر است، بلکه ضرورت دارد 
تـا جامعـه، جامعـه باقـی بمانـد. امـا همـه ظرافـت 
کـه ایـن انسـجام بـه صـورت  قضیـه در آن اسـت 
داوطلبانـه و بـدون زور و احسـاس بی عدالتـی بـه 
افراد منتقل شود و این یعنی مدیریت تفاوت و نه 
مدیریـت یکسـان بودگی. افـراد بـه صـورت طبیعی 
گر  و در طـول زندگـی بـا یکدیگـر تفاوت می یابنـد و ا
کـه بایـد همـه شـبیه هـم  اصـل را بـر ایـن بگذاریـم 
بشـوند، به هیچ نتیجه ای نمی رسـیم. راه حل آن 
کـه تفاوت هـا، پذیـرش دیگـری و باالبـردن  اسـت 
تحمـل نسـبت بـه اینکـه دیگـران چطـور رفتـار یـا 
ایـن  ببرنـد.  بـاال  خـود  در  را  می کننـد  فکـر  چطـور 
و  قـدرت  و  زور  امـا  نیسـت،  ناممکـن  امـری  کار، 
ثـروت و چنیـن عواملـی سـبب آن می شـود کـه این 
واقعیـت نادیـده گرفتـه شـود و بدین ترتیـب میزان 
تنش های اجتماعی دائما بیشـتر شـده و درنهایت 

بـه یـک سـقوط اخاقـی برسـیم.

ترمیم اخالق در جامعه از چه 
مسیری ممکن خواهد بود؟
کار بایــد مثــل هــر آســیب و بیمــاری  بــرای ایــن 
کــرد. وقتــی مــا دچــار یــک بیماری  دیگــری عمــل 
گام بــرای بهبــود تشــخیص  می شــویم، اولیــن 
بــه  آن  به رسمیت شــناختن  و  بیمــاری  ایــن 
کــه به یک  وســیله خــود بیمــار اســت. مثــا کســی 
بیمــاری قلبــی مبتا شــده، اول بایــد این بیماری 
را بــه رســمیت بشناســد و قبــول کند بیمار اســت. 
گــر ایــن امــر انجام بگیــرد، گام بعــدی او مراجعه  ا
بــه پزشــک، تشــخیص درســت او و توصیه هــای 
کــه پزشــک بــه او می دهــد  دارویــی و غیــره اســت 
تــا بیمــاری در حــد ممکــن بــه طور کامل یا نســبی 
درمــان شــود. در سیســتم های اجتماعــی هــم مــا 
همیــن منطــق را داریــم. ابتــدا بایــد یــک آســیب 
را بپذیریــم و درســت تشــخیص بدهیــم. مثــا 
کــه جامعــه مــا دچــار بحــران اخاقــی  بپذیریــم 
اســت  آن  تشــخیص درســت  اینجــا  اســت. در 
آســیب  یــک بیمــاری و  را  کــه بحــران اخاقــی 
کــه هســت بشناســیم و بــه  بــه همــان صــورت 
ــی  کس ــه  ــم. وگرن کنی ــوع  ــت رج ــراِن درس درمانگ
ــه  ــی آن هــا را ب ــم را ببینــد، ول گروهــی از عائ ــه  ک
صورتــی دیگــر تعبیــر کنــد یــا پزشــکش تشــخیص 
نادرســتی بدهــد، بــه درمــان هــم نخواهــد رســید 
و  ببینیــم  را  اخاقــی  ســقوط  عائــم  مــا  گــر  ا و 
آن  یــا  ایــن  بــه  را  آن  موضــوع  درک  جــای  بــه 
دلیــل خیالــی نســبت دهیــم، یــا اصــا مشــکل 
گــروه نســبتش  خــود ندانســته و بــه ایــن و آن 
ــه  ــرای تشــخیص ب ــه ب ک کســانی  ــه  ــا ب بدهیــم ی
بــه  کــه  بگوییــم  زور  کرده ایــم  مراجعــه  آن هــا 
یــا  هــم  آن هــا  کننــد،  هدایــت  را  مــا  نادرســتی 
توصیــه و درمــان غلطــی بــه مــا خواهنــد داد یــا 
اصــوال درمانــی نمی دهنــد و بیمــاری ســخت تر 
و  بــه مرحلــه حــاد می رســد  و ســخت تر شــده، 
کار  از  را  جامعــه  کامــل  به طــور  اســت  ممکــن 
ــارش  ــا دچ ــه م ک ــت  ــی اس ــن موقعیت ــدازد. ای بین
کــه  کــه البتــه دالیــل بی شــماری دارد  شــده ایم 
جــای ارائــه و بحــث دربــاره آن هــا اینجــا نیســت.

نسبت میان هویت اجتماعی و 
گرایش به اخالق اجتماعی 
چیست؟

هویت هـای اجتماعـی می تواننـد مثبـت یـا منفـی 
باشـند. بـه عبارت دیگر، هر هویتـی به خودی خود 
مثبـت در همـان معنایـی کـه دربـاره اخاق گفتیم 
نیسـت: ما هویت های منفی، مخرب، آسـیب زده 
یـا آسـیب زا، هویت هـای آفریننـده و خـاق، زیبـا و 
زشـت داریـم و البتـه تمـام ترکیب هـای بی پایـان 
میان این ها را. پس صرِف وجود هویت به معنای 
آن نیست که به اخاق نزدیک تر شده ایم. هویت 
گـر مثبـت و در جهتـی سـازگار بـا دگردوسـتی و  امـا، ا
گرفتـه و تـداوم یافتـه  سـازگاری بـا پیرامـون شـکل 
باشـد، می توانـد مـا را بـه اخـاق اجتماعـی نزدیـک 
کنـد. افـزون بـر ایـن، خطـر بی هویتـی را نیـز نبایـد 
نادیـده گرفـت. مـا البتـه چیـزی بـه نـام بی هویتـی 
نداریـم.  بیمارگونـه  موقعیت هـای  در  جـز  مطلـق 
به وجودآمـدن  یـا  هویـت  کم رنگ شـدن  امـا 
ترکیب هـای منفـی هویتـی از عناصـری ناهمگـن، 
نیـز می تواننـد بـه همـان انـدازه خطرنـاک و نافـی 
گاه برخی به مثابه  اخاق اجتماعی باشـند. آنچه 
هنجارشـکنی روی مدل سـال های شورشی اروپا و 
مـه 68 بـه صورتـی سـطحی و بـا تقلیـدی کودکانه 
بتوانـد  آنکـه  از  بیـش  می دهنـد،  نشـان  خـود  از 
گویـای  هویتـی انقابـی و آوانـگارد را نشـان دهـد، 
در  سـوم  جهـان  تصـور  غیرقابـل  عقب ماندگـی 

کـه دائمـا پیچیده تـر می شـود. دنیایـی اسـت 

آیا میان شکاف های اجتماعی 
موجود و ضعف اخالق در 
جامعه ارتباطی وجود دارد؟

عمومـا  کـه  مهمـی  شـکاف های  صددرصـد. 
جامعه شناسان و انسان شناسان در جامعه بر آن ها 
شـکاف  جنسـیتی،  شـکاف  شـامل  دارنـد،  کیـد  تأ
بین نسـلی، شـکاف اقتصـادی و شـکاف سیاسـی 
اسـت. این گونه شـکاف ها، ورطه های خطرناکی 
هسـتند کـه جامعـه را بـه درون تقابل هایـی بالقـوه 
آمـاده تنـش و ناآرامـی می کشـانند. اینکه آیا چنین 
فیزیکـی  تقابل هـای  و  ناآرامـی  بـه  شـکاف هایی 
حتـی  انفعالـی  قالـب  در  و  روزمرگـی  در  یـا  بکشـد 
فرورفتـن  بـا  و  آدم هـا  شرطی شـدن  بـا  درازمـدت 
آن هـا در قالب هـای منجمد شـده شـخصیت های 
از پیش تعریف شـده، کارشـان را به پایان برسانند، 
چنـدان موضـوع بحـث مـا را تعییـر نمی دهـد؛ زیـرا 
درهمـه ایـن حالت هـا بـا نتیجـه یکسـانی از لحـاظ 
تخریـب اخـاق اجتماعی سـروکار داریم. انسـان ها 
بـه قـول هانـا آرنـت، طبیعتـا بـا یکدیگـر متفـاوت و 
نابرابر و دارای قدرت های نامسـاوی هسـتند، ولی 
دقیقـا بـه همیـن دلیل اسـت که باید هـر کاری کرد 
کـه میـا آن هـا شـانس های برابـر و امـکان برقـراری 

ارتبـاط و نزدیکـی و دگردوسـتی پیـش بیایـد. 
در غیرایـن صـورت چـه بـه سـوی شـورش برویـم 
و چـه بـه سـوی انفعـال اخـاق اجتماعـی، اخـاق 
درازمدتـی  و  میـان  پیامدهـای  و  می کنـد  سـقوط 
دارد کـه جامعـه بایـد چندین نسـل آن هـا را تحمل 
کنـد و پاسـخ گوی باهت هـا و شـقاوت ها یـا صرفـا 

باشـد. نیـاکان خـود  بی تفاوتی هـای 

قدرت و قدرتمندان در افول یا 
ارتقای اخالق در جامعه، 
چگونه نقش بازی می کنند؟

قـدرت بنـا بـر تعریـف و البتـه از نظـر مـن کـه خـود از 
تبعیـت می کنـم  قـدرت  نظریه پـردازان  از  گروهـی 
)فوکـو، دریـدا، بوردیـو، مـورن و ...(، قـدرت بنـا به 
سـازوکارهای درونـی خـود بیـش و پیـش از هرچیـز 
به دنبال بازتولید خود اسـت. درسـت مثل موجود 
اسـاس  بـر  هرچیـز  از  پیـش  و  بیـش  کـه  زنـده ای 
انگیـزه زنده ماندن عمل می کنـد. ازاین رو باید دید 
کـه قـدرت چـه میـزان بـرای تـداوم حیـات خویـش 
پرسـش  یـک  بـا  اینجـا  در  دارد.  نیـاز  اخـاق  بـه 
اساسـی سـروکار داریـم و بـا اغلب یک اشـتباه رایج: 
گـر قـدرت را بـا سـازمان دهی اجتماعـی و نیـازی  ا
بـه آن به خصـوص در شـرایط جامعـه متأخـر  کـه 
مـدرن وجـود دارد، اشـتباه بگیریـم، بـه نتیجـه ای 
کامـا معکـوس در ایـن بحـث می رسـیم که قـدرْت 
طـول  در  حاکمـان  ذهنیـت  و  رفتـار  در  را  خـود 
داده  نشـان  انسـان ها  هم زیسـتی  سـال  هـزاران 
گـر واقعیـت قـدرت بـه گونـه ای  اسـت. مبنـای مـا ا
باشـد کـه عمـل شـده، می بینیم کـه نه فقـط برای 
بیشـتر  بلکـه  نـدارد،  اخـاق  بـه  نیـاز  خـود  تـداوم 
بـه ضـد اخـاق یعنـی بـه دردسـت گرفتن تقویـت 
بدتریـن  رشـد  ایجـاد  بـرای  آدم هـا  دسـتکاری  و 
چاپلوسـی،  آن هاسـت:  شـخصیتی  خصوصیـات 
اطاعـت بـدون فکـر و مطلـق، خیانت به خـود و به 
دیگـران، بی رحمـی، جنایـت، بی تفاوتـی نسـبت 
بـه وضعیـت دیگـران، خودمحوربینـی و قـراردادن 
دیگـری.  چیـز  هـر  از  پیـش  و  بیـش  خـود  منافـع 
گونـه ای »اخـاق« اسـت؛ امـا در جهـت  ایـن هـم 
معکوسـی کـه بایـد از اخـاق واقعـی انتظار داشـت. 
و سـازمان یافته در  بـزرگ  و قدرت هـای  دولت هـا 
نهادهـای دولتـی و سیاسـی عمومـا ایـن اخـاق را 
کنیـم  سـؤال  خـود  از  می توانیـم  مـا  می پسـندند. 
ترجیـح  را  سـربازان  کـدام  پـادگان  فرمانـده  یـک 
کـه  می دهـد: شورشـیان و نافرمان هـا را یـا افـرادی 
بـدون چـون و چـرا و بـدون فکر هر دسـتوری را اجرا 
می کنند؟ این معنا همان مفهومی اسـت که آرنت 
روان شناسـی  در  و  »ابتـذال شـر« می گفـت  آن  بـه 
نیـز بـا آزمایـش میلگـرام بـه آن اشـاره شـده اسـت. 
پـس نبایـد از قـدرت انتظار داشـت که قدمـی در راه 
بهترشـدن اخـاق جامعه بـردارد، بلکـه باید قدرت 
کـرد. ایـن یعنـی پاسـخ گوبودن  کار  را ملـزم بـه ایـن 
کـه دموکراسـی  دولـت و در شـرایطی ممکـن اسـت 
دسـتاوردهای  و  حکومتـی  شـیوه  یـک  مثابـه  بـه 
دموکراتیـک بـه مثابـه رفتارهـای اجتماعـی رشـد 
همیـن  بـه  باشـند.  شـده  درونـی  افـراد  در  و  کـرده 
کـه روش هـای خشـونت آمیز انقابـی  دلیـل اسـت 
تغییـر  کوتاه مـدت  در  جـز  را  چیـزی  نمی تواننـد 
کوتـاه،  دهنـد و عمومـا پـس از گذشـت ایـن دوران 
دیگـر  بـار  را  گذشـته  از  بدتـر  حتـی  شـرایط  تغییـر 
گفتمـان و  ولـی بـا آدم هایـی دیگـر و احتمـاال یـک 

ایجـاد می کننـد. شـیوه هایی دیگـر 

 انسان ها به 
قول هانا آرنت، 
طبیعتا با یکدیگر 

متفاوت و 
نابرابر و دارای 

قدرت های 
نامساوی 

هستند، ولی 
دقیقا به همین 
دلیل است که 
باید هر کاری 

کرد که میا آن ها 
شانس های برابر 
و امکان برقراری 

ارتباط و نزدیکی و 
دگردوستی پیش 

بیاید
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دݡکترای انسان شناســـݡی، استاد پژوهشݡگاه علوم انسانــــݡی و مطالعات فرهنݡگـــݡینعمت اهلل فاضلــــݡی

معلم بوم شناختـــݡی 
و دݡگرخواهــݡی زیست محیطــݡی

در فضـای عمومـی دانشـگاه بـه شـیوه ای مسـتمر، 
گرچه در  گیر مطرح و پیگیری می شود. ا مؤثر و فرا
ایـن زمینـه متخصصـان مطالعـات محیط زیسـت 
و  دانـش  اطاعـات،  گوناگـون  رشـته های  در 
کرده انـد،  دیدگاه هـای ارزشـمندی تولیـد و منتشـر 
برنامه هـای  و  دانشـگاه ها  در  دانـش  ایـن  امـا 
و  عرضـه  گیـر  فرا و  اثرگـذار  شـیوه ای  بـه  درسـی 
موقعیتـی  چنیـن  در  نمی شـود.  داده  آمـوزش 
گاهـی  آ و  حساسـیت  ایجـاد  بـرای  کـه  گزینـه ای 
دانشـگاه  مدرسـان  دارد،  وجـود  زیسـت محیطی 
مسـئولیت  احسـاس  کـه  مدرسـانی  هسـتند؛ 
اجتماعـی دربرابـر محیط زیسـت می کننـد و عاقـه 
برنامـه  درس،  کاس  فضـای  از  دارنـد  آمادگـی  و 
دانشـگاه  پژوهشـی  و  آموزشـی  محیـط  و  درسـی 
کننـد.  ایـن مسـئولیت بهره بـرداری  ایفـای  بـرای 
کـه از فضـای دانشـگاهی  بـا شـناخت و تجربـه ای 
گرچـه  ا از هیئت علمی هـا  گـروه  ایـن  دارم،  ایـران 
درس  کاس هـای  فعاالنـه  امـا  نیسـتند،  پرشـمار 
ایـن  می کننـد.  زیسـت محیطی  عایـق  درگیـر  را 
زیسـت محیطی  یـا  بوم شـناختی  را معلمـان  گـروه 
می نامـم. »معلـم زیسـت محیطی«، معلمـی اسـت 
که از محیط زیسـت مراقبت می کند و دانشـجویان 
و دانـش را در مسـیر بهبـود و ارتقای محیط زیسـت 

می خواهـد.
و  می تواننـد  دانشـگاه  مدرسـان  کـه  کاری 
گنجانـدن مباحـث،  انجـام دهنـد  بایسـته اسـت 
در  زیسـت محیطی  آموزش هـای  و  حساسـیت ها 
البـه الی دروس و برنامـه درسی شـان اسـت. ایجاد 
می توانـد  زیسـت محیطی  گاهـی  آ و  حساسـیت 
و  دانشـگاه ها  پنهـان  درسـی  برنامـه  از  بخشـی 
رشـته ها و دروس باشـد. تا زمانی که نظام آموزش 
گیـر، اثربخـش و نظام منـد بـرای  عالـی تـاش فرا
تنهـا  نـدارد،  زیسـت محیطی  شـهروند  پـرورش 
بـرای  مدرسـان  شـخصی  تـاش  موجـود،  امیـد 
اسـت.  زیسـت محیطی  دغدغه منـدی  گسـترش 
ایـده معلـم زیسـت محیطی ناظر به همیـن دیدگاه 
کـه دغدغـه  اسـت. هرکـدام از مدرسـان دانشـگاه 
زیسـت محیطی دارنـد برپایـه رشـته دانشـگاهی و 
عایقشـان از راهبردها و مفاهیم و دیدگاه ویژه ای 
می برنـد.  بهـره  زیسـت محیطی  آمـوزش  بـرای 
دگرخواهـی  برپایـه  زمینـه،  ایـن  در  رویکـردم 
زیسـت محیطی و یکپارچگـی اسـت، یکپارچگـی 
انسـان و طبیعـت. زمینه سـاز شـناختی و عاطفـی 
و اخاقـی معلـم بوم شـناختی، اخـاق دگرخواهـی 
اسـت. توضیـح دقیـق همـه جوانـب ایـن رویکـرد 
کـه  نیازمنـد مباحـث و مطالعـات مسـتقلی اسـت 
گفتـار نمی گنجـد. در اینجـا تنهـا  در ایـن ُجسـتار و 

بیـان می کنـم. را  آن  کلیـدی  نـکات  از  شـماری 

یادگیری دگرخواهانه
و  رشـته ها  در  به ویـژه  دانشـگاهی  تدریـس 
بـر  گریزناپذیـر  اجتماعـی  و  انسـانی  دانش هـای 
اخاقـی  و  ارزشـی  فکـری،  جهت گیـری  و  بنیـان 
ویـژه ای اسـتوار اسـت. معلمی کـردن و تدریـس در 
دانشـگاه نیازمنـد »یادگیـری دانـش« و »یادگیـری 
درهـم  دو  ایـن  انسـانی  علـوم  در  اسـت.  زندگـی« 
دانشـگاهی  تدریـس  کـه  ازاین روسـت  تنیده انـد. 

ایـران،  ابربحران هـای  یـا  ابرچالش هـا  از  یکـی 
تقریبـا  را  ایـن  اسـت.  محیط زیسـت  بحـران 
می تـوان  تجربـی  اسـتدالل  و  شـواهد  بـدون 
هـوا،  آلودگـی  تاالب هـا،  خشک شـدن  پذیرفـت. 
جنگل هـا،  تخریـب  پیاپـی،  خشکسـالی های 
گسترش بیابان ها، فرسایش خاک، کاهش شدید 
گونه هـای  منابـع آب هـای زیرزمینـی، ازبین رفتـن 
اقلیمـی چیزهایـی  گیاهـی و جانـوری و تغییـرات 
نیست که برای اثبات آن ها نیازمند دلیل و شاهد 
کـه  سال هاسـت  مطبوعـات  و  رسـانه ها  باشـیم. 
گزارش هـای تخریـب محیط زیسـت ایـران  روزانـه 
را می دهنـد. جامعـه امـروز ایـران بر شـاخه نشسـته 
و ُبـن می بـرد. شـیوه صنعتی شـدن ایـران، سـیطره 
کم توانـی نظـام قانونـی و  مصرف گرایـی افراطـی و 
جلوگیـری  و  محیط زیسـت  مدیریـت  در  حقوقـی 
از تجـاوز و تخریـب منابـع طبیعـی و زیسـت بوم، 
زمینـه غـارت و تخریـب گسـترده آب، خـاک، هـوا، 
کشـور را  گیاهـان و جانـوران  کوه هـا و  جنگل هـا، 

کـرده اسـت. فراهـم 
رویارویـی  بـرای  کـه  اسـت  ایـن  پرسـش  کنـون  ا
ایـران  و جامعـه  نظـام حکمرانـی  بحـران  ایـن  بـا 
گیـری انجـام داده اسـت؟  چـه سیاسـت مؤثـر و فرا
ایـن  گسـترش  و  تـداوم  از  حداقـل  کـه  سیاسـتی 
بحـران جلوگیـری کنـد. کم وبیـش می شـود گفـت 
بحـران  ایـن  تشـدید  و  گسـترش  و  تـداوم  هیـچ. 
شکسـت خوردن  یـا  نداشـتن  بـر  اسـت  گواهـی 
و  شکسـت  ایـن  از  بخشـی  سیاسـت.  هرگونـه 
و  عالـی  آمـوزش  نظـام  در  می تـوان  را  سـردرگمی 
نهـاد دانشـگاه دیـد. در برنامـه درسـی رشـته های 
جایـگاه  زیسـت محیطی  مباحـث  انسـانی  علـوم 
گیـری نـدارد و ایـن برنامه هـا براسـاس  جـدی و فرا
طراحـی  زیسـت محیطی  گاهـی  آ و  حساسـیت 
نشـده اند. درحال حاضر، نظام آموزش عالی ایران 
بـه صـورت منفـرد و مسـتقل دروس و رشـته های 
مطالعات محیط زیسـتی را ارائه می کند و پژوهش 
زیسـت محیطی نیـز انجـام می شـود، امـا آمـوزش 
بوم شـناختی  گاهی هـای  آ و  گیـر حساسـیت ها  فرا
هنـوز  ایرانـی  دانشـگاه  نیسـت.  رایـج  رشـته ها  در 

و  بنیان هـا  نیازمنـد 
معرفتـی«  »جهت گیری هـای 

»جهت گیری هـای  هنـگام  هـم  و 
بنیان هـا  ایـن  از  یکـی  اسـت.  اخاقـی« 

دگرخواهـی   اجتماعـی،  و  انسـانی  علـوم  بـرای 
اسـت. دگرخواهـی بـرای ایـن علـوم فراتـر از مفهوم 
نظـری اسـت و هسـته اخاقـی ایـن علـوم را شـکل 
می دهـد. معیـار اثربخشـی آمـوزش در ایـن علـوم، 
میزان دگرخواهی است که معلم در منش، بینش 
و روش خـود آن را تحقـق می بخشـد. با این نگاه، 
دگرخواهـی را در رویکـرد آموزشـی و تدریـس دنبـال 
می کنـم. ایـن نـگاه پـاره ای از رویکـردم بـه آمـوزش 
و یادگیـری اسـت. همچنیـن یادگیـری یکپارچـه 
آموزشـی  فعالیت هـای  در  کـه  اسـت  رویکـردی 

یکپارچگـی  از  منظـورم  می کنـم.  دنبـال 
ُپـل زدن،  بـرای  تـاش  اینجـا  در 

تقابل هـا،  کاسـتن  تلفیق کـردن، 
انسـجام  ایجـاد  و  فاصله هـا 

مؤلفه هـای  همـه  میـان 
یادگیـری اسـت. ایـن 

ُپـل زدن و تلفیق کردن 
پرکـردن  شـامل  به ویـژه 
شـکاف میان رشـته ها، دانش ها، 
فرهنـگ و طبیعـت، امـر طبیعـی و امـر 
فرهنگی و سـنت و مدرنیته اسـت. باورم 
زیسـت محیطی  معلـم  کـه  اسـت  ایـن 
کسی است که در فعالیت های آموزشی و 
پژوهشـی اش تاس می کند دانشـجویان 
بوم شـناختی و حساس به محیط زیست 
پـرورش دهـد. یکـی از بایسـته های 
رویکـرد  داشـتن  کار  ایـن 
و  دانـش  بـه  یکپارچـه 

اسـت. دانشـگاه 

و  و پیونـد عمیـق  نیسـت  دانشـگاه بوم شـناختی 
نـدارد. ایـران  زیسـت بوم  بـا  همه جانبـه 

 بـا درنظرگرفتـن وضعیـت بحرانـی محیط زیسـت 
کـه تمـام رشـته ها به ویـژه علـوم  ایـران، نیـاز اسـت 
زیسـت محیطی  آموزش هـای  برپایـه  انسـانی 
طراحی شوند. دانشجویان هم در جایگاه شهروند 
کـه در آینـده در  و هـم در جایـگاه نیـروی انسـانی 
کشـور سـهیم می شـوند، نیازمنـد  نظـام حکمرانـی 
درگیر و دغدغه مندشدن زیست محیطی هستند. 
یکی از بایسـته ها در این زمینه توجه به گسـترش 
اسـت.  زیسـت محیطی  اخـاق  آمـوزش  و  ارتقـا  و 
زیسـت محیطی  بحـران  بگوییـم  اسـت  ممکـن 
حکمرانـی،  نظـام  و  سیاسـت گذاری  محصـول 
فنـاوری  و  مصرفـی  سـرمایه داری  جهانی شـدن 
اسـت؛ و فعالیت هـای فـردی و بحث های اخاقی 
نمی تواننـد از پـس ایـن بحـران برآینـد. ایـن نکتـه 
درسـت اسـت و بـرای رویارویـی همه جانبـه و مؤثـر 
بایـد سیاسـت گذاری زیسـت محیطی انجـام شـود؛ 
امـا نمی تـوان سـهم عاملیـت و فـرد در ایـن زمینـه 
را نادیـده انگاشـت. همیشـه جایـی هـر چنـد ناچیز 
گر  بـرای بازیگری و نقش آفرینی افراد وجـود دارد. ا
بـا  کشـور  و دانشـجوی  میلیون هـا دانش آموختـه 
بینـش زیسـت محیطی پـرورش یابنـد، می تواننـد 
را  محیط زیسـت  وضعیـت  بحرانی شـدن  کمـی 
بکاهنـد. از ایـن دیـدگاه اسـت که نمی توان افـراد را 
در برابـر ایـن وضعیت کاما ناتـوان و بدون نقش و 
مسئولیت دانست. این نقش و مسئولیت به ویژه 
برای دانشـگاهیان در جایگاه نیروی انسـانی مؤثر 
و توانمنـد جامعـه قابل توجه اسـت. دانشـگاهیان 
نیـروی  مقـام  در  هـم  و  شـهروند  عنـوان  بـه  هـم 
فکـری جامعـه می تواننـد در بهبودبخشـیدن بـه 
مشـارکت  فعاالنـه  کشـور  زیسـت محیطی  شـرایط 
کننـد. همیـن موضـوع مـرا بـر آن داشـت تـا دربـاره 
گاهی هـای زیسـت محیطی ام در  حساسـیت ها و آ
کنـم و  زمینـه حرفـه معلمـی ام در دانشـگاه تأمـل 

ایـن ُجسـتار را بنویسـم.
دو  در  و  هسـتم  معلـم  اسـت  سـال  سـی  حـدود 
و  اجتماعـی  و  فرهنگـی  انسان شناسـی  حـوزه 

دوی  هـر  می کنـم.  تدریـس  فرهنگـی  مطالعـات 
زمینـه  در  گرایش هـای تخصصـی  ایـن دانش هـا 
مطالعـات محیط زیسـت دارنـد؛ امـا تخصصـم در 
این گرایش ها نیست. باوجوداین، هم در جایگاه 
دانشـگاه  معلـم  مقـام  در  هـم  و  عـادی  شـهروند 
نیازمنـد درک و دریافتـی از اخـاق و محیط زیسـت 
هسـتم. نمی شـود شـهروند امـروزی بـود و دربـاره 
محیط زیسـت حساسـیت نداشـت. همچنیـن در 
کاس هـای درسـم ناگزیـر بـا بحـث محیط زیسـت 
سـروکار دارم، زیـرا بحـران محیط زیسـت بـا تمـام 
موضوعـات جامعـه، فرهنـگ و سیاسـت عجیـن 
شـده اسـت. ایجـاد »حساسـیت زیسـت محیطی« 
بایسـته های  از  را  زیسـت محیطی«  گاهـی  »آ و 
امـروز می دانـم.  بـرای جامعـه  معرفتـی و اخاقـی 
کاس هایـم تـاش  بـر ایـن اسـاس، در درس هـا و 
یـا صریـح دانشـجویانم  بـه طـور ضمنـی  می کنـم 
ایـن  کنـم.  گاه  آ و  حسـاس  زمینـه  ایـن  در  را 
از  جلوگیـری  بـرای  مبـارزه ای  می تـوان  را  گاهـی  آ
فراموش شـدن ابعاد گسـترده تخریب زیسـت بوم، 
گوناگـون ایـن بحـران دانسـت،  بیـان جنبه هـای 
ماننـد میـزان و شـدت تخریـب جنگل هـا، کاهـش 
و  بیابان زایـی  زیرزمینـی،  آب هـای  منابـع  شـدید 
گسترش پرشـتاب بیابان ها، ازمیان رفتن گسترده 
بافت گیاهی و منسوخ شـدن گونه هـای جانوری، 
شدت و گستردگی خشک شدن دریاها، دریاچه ها 
فناورانـه،  سیاسـی،  علـل  توضیـح  و  تاالب هـا  و 
صنعتـی، اقتصـادی و اجتماعـی و فرهنگـی ایـن 
گرچـه بحـران زیسـت محیطی ماننـد روز  بحـران. ا
روشـن اسـت، امـا از آن آشـکارتر بی توجهـی عمیـق 
بـه ایـن بحـران اسـت. ایـن نسـیان و بی توجهـی 
و  عالـی  آمـوزش  نظـام  در  ازجملـه  همه جـا  در 
کـه از ابعـاد  گاهـی  دانشـگاه ها هسـت. دانـش و آ
گسـتردگی بحـران زیسـت محیطی و زیسـت بوم  و 
ایـران در میـان دانشـجویان و دانشـگاهیان وجـود 
کلی است. ریشه ها و علل  دارد اغلب در حد اطاع 
ایـن بحـران، نقش سیاسـت ها و نظـام حکمرانی، 
پیامدهـای ایـن بحـران، نقـش دانـش و دانشـگاه 
به نـدرت  آن  جنبه هـای  دیگـر  و  بحـران  ایـن  در 

کاری که مدرسان 
دانشگاه 

می توانند و 
بایسته است 
انجام دهند 

گنجاندن 
مباحث، 

حساسیت ها 
و آموزش های 
زیست محیطی 

در البه الی 
دروس و برنامه 
درسی شان است
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دݡکترای انسان شناســـݡی، استاد پژوهشݡگاه علوم انسانــــݡی و مطالعات فرهنݡگـــݡینعمت اهلل فاضلــــݡی

معلم بوم شناختـــݡی 
و دݡگرخواهــݡی زیست محیطــݡی

در فضـای عمومـی دانشـگاه بـه شـیوه ای مسـتمر، 
گرچه در  گیر مطرح و پیگیری می شود. ا مؤثر و فرا
ایـن زمینـه متخصصـان مطالعـات محیط زیسـت 
و  دانـش  اطاعـات،  گوناگـون  رشـته های  در 
کرده انـد،  دیدگاه هـای ارزشـمندی تولیـد و منتشـر 
برنامه هـای  و  دانشـگاه ها  در  دانـش  ایـن  امـا 
و  عرضـه  گیـر  فرا و  اثرگـذار  شـیوه ای  بـه  درسـی 
موقعیتـی  چنیـن  در  نمی شـود.  داده  آمـوزش 
گاهـی  آ و  حساسـیت  ایجـاد  بـرای  کـه  گزینـه ای 
دانشـگاه  مدرسـان  دارد،  وجـود  زیسـت محیطی 
مسـئولیت  احسـاس  کـه  مدرسـانی  هسـتند؛ 
اجتماعـی دربرابـر محیط زیسـت می کننـد و عاقـه 
برنامـه  درس،  کاس  فضـای  از  دارنـد  آمادگـی  و 
دانشـگاه  پژوهشـی  و  آموزشـی  محیـط  و  درسـی 
کننـد.  ایـن مسـئولیت بهره بـرداری  ایفـای  بـرای 
کـه از فضـای دانشـگاهی  بـا شـناخت و تجربـه ای 
گرچـه  ا از هیئت علمی هـا  گـروه  ایـن  دارم،  ایـران 
درس  کاس هـای  فعاالنـه  امـا  نیسـتند،  پرشـمار 
ایـن  می کننـد.  زیسـت محیطی  عایـق  درگیـر  را 
زیسـت محیطی  یـا  بوم شـناختی  را معلمـان  گـروه 
می نامـم. »معلـم زیسـت محیطی«، معلمـی اسـت 
که از محیط زیسـت مراقبت می کند و دانشـجویان 
و دانـش را در مسـیر بهبـود و ارتقای محیط زیسـت 

می خواهـد.
و  می تواننـد  دانشـگاه  مدرسـان  کـه  کاری 
گنجانـدن مباحـث،  انجـام دهنـد  بایسـته اسـت 
در  زیسـت محیطی  آموزش هـای  و  حساسـیت ها 
البـه الی دروس و برنامـه درسی شـان اسـت. ایجاد 
می توانـد  زیسـت محیطی  گاهـی  آ و  حساسـیت 
و  دانشـگاه ها  پنهـان  درسـی  برنامـه  از  بخشـی 
رشـته ها و دروس باشـد. تا زمانی که نظام آموزش 
گیـر، اثربخـش و نظام منـد بـرای  عالـی تـاش فرا
تنهـا  نـدارد،  زیسـت محیطی  شـهروند  پـرورش 
بـرای  مدرسـان  شـخصی  تـاش  موجـود،  امیـد 
اسـت.  زیسـت محیطی  دغدغه منـدی  گسـترش 
ایـده معلـم زیسـت محیطی ناظر به همیـن دیدگاه 
کـه دغدغـه  اسـت. هرکـدام از مدرسـان دانشـگاه 
زیسـت محیطی دارنـد برپایـه رشـته دانشـگاهی و 
عایقشـان از راهبردها و مفاهیم و دیدگاه ویژه ای 
می برنـد.  بهـره  زیسـت محیطی  آمـوزش  بـرای 
دگرخواهـی  برپایـه  زمینـه،  ایـن  در  رویکـردم 
زیسـت محیطی و یکپارچگـی اسـت، یکپارچگـی 
انسـان و طبیعـت. زمینه سـاز شـناختی و عاطفـی 
و اخاقـی معلـم بوم شـناختی، اخـاق دگرخواهـی 
اسـت. توضیـح دقیـق همـه جوانـب ایـن رویکـرد 
کـه  نیازمنـد مباحـث و مطالعـات مسـتقلی اسـت 
گفتـار نمی گنجـد. در اینجـا تنهـا  در ایـن ُجسـتار و 

بیـان می کنـم. را  آن  کلیـدی  نـکات  از  شـماری 

یادگیری دگرخواهانه
و  رشـته ها  در  به ویـژه  دانشـگاهی  تدریـس 
بـر  گریزناپذیـر  اجتماعـی  و  انسـانی  دانش هـای 
اخاقـی  و  ارزشـی  فکـری،  جهت گیـری  و  بنیـان 
ویـژه ای اسـتوار اسـت. معلمی کـردن و تدریـس در 
دانشـگاه نیازمنـد »یادگیـری دانـش« و »یادگیـری 
درهـم  دو  ایـن  انسـانی  علـوم  در  اسـت.  زندگـی« 
دانشـگاهی  تدریـس  کـه  ازاین روسـت  تنیده انـد. 

ایـران،  ابربحران هـای  یـا  ابرچالش هـا  از  یکـی 
تقریبـا  را  ایـن  اسـت.  محیط زیسـت  بحـران 
می تـوان  تجربـی  اسـتدالل  و  شـواهد  بـدون 
هـوا،  آلودگـی  تاالب هـا،  خشک شـدن  پذیرفـت. 
جنگل هـا،  تخریـب  پیاپـی،  خشکسـالی های 
گسترش بیابان ها، فرسایش خاک، کاهش شدید 
گونه هـای  منابـع آب هـای زیرزمینـی، ازبین رفتـن 
اقلیمـی چیزهایـی  گیاهـی و جانـوری و تغییـرات 
نیست که برای اثبات آن ها نیازمند دلیل و شاهد 
کـه  سال هاسـت  مطبوعـات  و  رسـانه ها  باشـیم. 
گزارش هـای تخریـب محیط زیسـت ایـران  روزانـه 
را می دهنـد. جامعـه امـروز ایـران بر شـاخه نشسـته 
و ُبـن می بـرد. شـیوه صنعتی شـدن ایـران، سـیطره 
کم توانـی نظـام قانونـی و  مصرف گرایـی افراطـی و 
جلوگیـری  و  محیط زیسـت  مدیریـت  در  حقوقـی 
از تجـاوز و تخریـب منابـع طبیعـی و زیسـت بوم، 
زمینـه غـارت و تخریـب گسـترده آب، خـاک، هـوا، 
کشـور را  گیاهـان و جانـوران  کوه هـا و  جنگل هـا، 

کـرده اسـت. فراهـم 
رویارویـی  بـرای  کـه  اسـت  ایـن  پرسـش  کنـون  ا
ایـران  و جامعـه  نظـام حکمرانـی  بحـران  ایـن  بـا 
گیـری انجـام داده اسـت؟  چـه سیاسـت مؤثـر و فرا
ایـن  گسـترش  و  تـداوم  از  حداقـل  کـه  سیاسـتی 
بحـران جلوگیـری کنـد. کم وبیـش می شـود گفـت 
بحـران  ایـن  تشـدید  و  گسـترش  و  تـداوم  هیـچ. 
شکسـت خوردن  یـا  نداشـتن  بـر  اسـت  گواهـی 
و  شکسـت  ایـن  از  بخشـی  سیاسـت.  هرگونـه 
و  عالـی  آمـوزش  نظـام  در  می تـوان  را  سـردرگمی 
نهـاد دانشـگاه دیـد. در برنامـه درسـی رشـته های 
جایـگاه  زیسـت محیطی  مباحـث  انسـانی  علـوم 
گیـری نـدارد و ایـن برنامه هـا براسـاس  جـدی و فرا
طراحـی  زیسـت محیطی  گاهـی  آ و  حساسـیت 
نشـده اند. درحال حاضر، نظام آموزش عالی ایران 
بـه صـورت منفـرد و مسـتقل دروس و رشـته های 
مطالعات محیط زیسـتی را ارائه می کند و پژوهش 
زیسـت محیطی نیـز انجـام می شـود، امـا آمـوزش 
بوم شـناختی  گاهی هـای  آ و  گیـر حساسـیت ها  فرا
هنـوز  ایرانـی  دانشـگاه  نیسـت.  رایـج  رشـته ها  در 

و  بنیان هـا  نیازمنـد 
معرفتـی«  »جهت گیری هـای 

»جهت گیری هـای  هنـگام  هـم  و 
بنیان هـا  ایـن  از  یکـی  اسـت.  اخاقـی« 

دگرخواهـی   اجتماعـی،  و  انسـانی  علـوم  بـرای 
اسـت. دگرخواهـی بـرای ایـن علـوم فراتـر از مفهوم 
نظـری اسـت و هسـته اخاقـی ایـن علـوم را شـکل 
می دهـد. معیـار اثربخشـی آمـوزش در ایـن علـوم، 
میزان دگرخواهی است که معلم در منش، بینش 
و روش خـود آن را تحقـق می بخشـد. با این نگاه، 
دگرخواهـی را در رویکـرد آموزشـی و تدریـس دنبـال 
می کنـم. ایـن نـگاه پـاره ای از رویکـردم بـه آمـوزش 
و یادگیـری اسـت. همچنیـن یادگیـری یکپارچـه 
آموزشـی  فعالیت هـای  در  کـه  اسـت  رویکـردی 

یکپارچگـی  از  منظـورم  می کنـم.  دنبـال 
ُپـل زدن،  بـرای  تـاش  اینجـا  در 

تقابل هـا،  کاسـتن  تلفیق کـردن، 
انسـجام  ایجـاد  و  فاصله هـا 

مؤلفه هـای  همـه  میـان 
یادگیـری اسـت. ایـن 

ُپـل زدن و تلفیق کردن 
پرکـردن  شـامل  به ویـژه 
شـکاف میان رشـته ها، دانش ها، 
فرهنـگ و طبیعـت، امـر طبیعـی و امـر 
فرهنگی و سـنت و مدرنیته اسـت. باورم 
زیسـت محیطی  معلـم  کـه  اسـت  ایـن 
کسی است که در فعالیت های آموزشی و 
پژوهشـی اش تاس می کند دانشـجویان 
بوم شـناختی و حساس به محیط زیست 
پـرورش دهـد. یکـی از بایسـته های 
رویکـرد  داشـتن  کار  ایـن 
و  دانـش  بـه  یکپارچـه 

اسـت. دانشـگاه 

و  و پیونـد عمیـق  نیسـت  دانشـگاه بوم شـناختی 
نـدارد. ایـران  زیسـت بوم  بـا  همه جانبـه 

 بـا درنظرگرفتـن وضعیـت بحرانـی محیط زیسـت 
کـه تمـام رشـته ها به ویـژه علـوم  ایـران، نیـاز اسـت 
زیسـت محیطی  آموزش هـای  برپایـه  انسـانی 
طراحی شوند. دانشجویان هم در جایگاه شهروند 
کـه در آینـده در  و هـم در جایـگاه نیـروی انسـانی 
کشـور سـهیم می شـوند، نیازمنـد  نظـام حکمرانـی 
درگیر و دغدغه مندشدن زیست محیطی هستند. 
یکی از بایسـته ها در این زمینه توجه به گسـترش 
اسـت.  زیسـت محیطی  اخـاق  آمـوزش  و  ارتقـا  و 
زیسـت محیطی  بحـران  بگوییـم  اسـت  ممکـن 
حکمرانـی،  نظـام  و  سیاسـت گذاری  محصـول 
فنـاوری  و  مصرفـی  سـرمایه داری  جهانی شـدن 
اسـت؛ و فعالیت هـای فـردی و بحث های اخاقی 
نمی تواننـد از پـس ایـن بحـران برآینـد. ایـن نکتـه 
درسـت اسـت و بـرای رویارویـی همه جانبـه و مؤثـر 
بایـد سیاسـت گذاری زیسـت محیطی انجـام شـود؛ 
امـا نمی تـوان سـهم عاملیـت و فـرد در ایـن زمینـه 
را نادیـده انگاشـت. همیشـه جایـی هـر چنـد ناچیز 
گر  بـرای بازیگری و نقش آفرینی افراد وجـود دارد. ا
بـا  کشـور  و دانشـجوی  میلیون هـا دانش آموختـه 
بینـش زیسـت محیطی پـرورش یابنـد، می تواننـد 
را  محیط زیسـت  وضعیـت  بحرانی شـدن  کمـی 
بکاهنـد. از ایـن دیـدگاه اسـت که نمی توان افـراد را 
در برابـر ایـن وضعیت کاما ناتـوان و بدون نقش و 
مسئولیت دانست. این نقش و مسئولیت به ویژه 
برای دانشـگاهیان در جایگاه نیروی انسـانی مؤثر 
و توانمنـد جامعـه قابل توجه اسـت. دانشـگاهیان 
نیـروی  مقـام  در  هـم  و  شـهروند  عنـوان  بـه  هـم 
فکـری جامعـه می تواننـد در بهبودبخشـیدن بـه 
مشـارکت  فعاالنـه  کشـور  زیسـت محیطی  شـرایط 
کننـد. همیـن موضـوع مـرا بـر آن داشـت تـا دربـاره 
گاهی هـای زیسـت محیطی ام در  حساسـیت ها و آ
کنـم و  زمینـه حرفـه معلمـی ام در دانشـگاه تأمـل 

ایـن ُجسـتار را بنویسـم.
دو  در  و  هسـتم  معلـم  اسـت  سـال  سـی  حـدود 
و  اجتماعـی  و  فرهنگـی  انسان شناسـی  حـوزه 

دوی  هـر  می کنـم.  تدریـس  فرهنگـی  مطالعـات 
زمینـه  در  گرایش هـای تخصصـی  ایـن دانش هـا 
مطالعـات محیط زیسـت دارنـد؛ امـا تخصصـم در 
این گرایش ها نیست. باوجوداین، هم در جایگاه 
دانشـگاه  معلـم  مقـام  در  هـم  و  عـادی  شـهروند 
نیازمنـد درک و دریافتـی از اخـاق و محیط زیسـت 
هسـتم. نمی شـود شـهروند امـروزی بـود و دربـاره 
محیط زیسـت حساسـیت نداشـت. همچنیـن در 
کاس هـای درسـم ناگزیـر بـا بحـث محیط زیسـت 
سـروکار دارم، زیـرا بحـران محیط زیسـت بـا تمـام 
موضوعـات جامعـه، فرهنـگ و سیاسـت عجیـن 
شـده اسـت. ایجـاد »حساسـیت زیسـت محیطی« 
بایسـته های  از  را  زیسـت محیطی«  گاهـی  »آ و 
امـروز می دانـم.  بـرای جامعـه  معرفتـی و اخاقـی 
کاس هایـم تـاش  بـر ایـن اسـاس، در درس هـا و 
یـا صریـح دانشـجویانم  بـه طـور ضمنـی  می کنـم 
ایـن  کنـم.  گاه  آ و  حسـاس  زمینـه  ایـن  در  را 
از  جلوگیـری  بـرای  مبـارزه ای  می تـوان  را  گاهـی  آ
فراموش شـدن ابعاد گسـترده تخریب زیسـت بوم، 
گوناگـون ایـن بحـران دانسـت،  بیـان جنبه هـای 
ماننـد میـزان و شـدت تخریـب جنگل هـا، کاهـش 
و  بیابان زایـی  زیرزمینـی،  آب هـای  منابـع  شـدید 
گسترش پرشـتاب بیابان ها، ازمیان رفتن گسترده 
بافت گیاهی و منسوخ شـدن گونه هـای جانوری، 
شدت و گستردگی خشک شدن دریاها، دریاچه ها 
فناورانـه،  سیاسـی،  علـل  توضیـح  و  تاالب هـا  و 
صنعتـی، اقتصـادی و اجتماعـی و فرهنگـی ایـن 
گرچـه بحـران زیسـت محیطی ماننـد روز  بحـران. ا
روشـن اسـت، امـا از آن آشـکارتر بی توجهـی عمیـق 
بـه ایـن بحـران اسـت. ایـن نسـیان و بی توجهـی 
و  عالـی  آمـوزش  نظـام  در  ازجملـه  همه جـا  در 
کـه از ابعـاد  گاهـی  دانشـگاه ها هسـت. دانـش و آ
گسـتردگی بحـران زیسـت محیطی و زیسـت بوم  و 
ایـران در میـان دانشـجویان و دانشـگاهیان وجـود 
کلی است. ریشه ها و علل  دارد اغلب در حد اطاع 
ایـن بحـران، نقش سیاسـت ها و نظـام حکمرانی، 
پیامدهـای ایـن بحـران، نقـش دانـش و دانشـگاه 
به نـدرت  آن  جنبه هـای  دیگـر  و  بحـران  ایـن  در 

کاری که مدرسان 
دانشگاه 

می توانند و 
بایسته است 
انجام دهند 

گنجاندن 
مباحث، 

حساسیت ها 
و آموزش های 
زیست محیطی 

در البه الی 
دروس و برنامه 
درسی شان است
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گسسـت ها  از  می کوشـد  معلـم  نـگاه،  ایـن  در 
کنـد، فاصلـه میـان  کـم  کـرده و فاصله هـا را  پرهیـز 
و  سـنت  جهـان،  و  انسـان  دانش هـا،  رشـته ها، 
شـرق،  و  غـرب  طبیعـت،  و  فرهنـگ  مدرنیتـه، 
جهانـی و محلـی، ملـی و بومـی، مـادی و معنـوی، 
نظـر و عمـل، دوگانـه جنسـیتی زن و مـرد، دینـی 
و غیردینـی و هـر شـکل دوگانگـی و تقابـل دیگـر. 
کاسـتن ایـن فاصله هـا و  یکـی از تمهیداتـم بـرای 
اخـاق  اسـت.  گسسـت هـا، دگرخواهـی  از  دوری 
کمـک می کنـد تـا در نظـر و  و رویکـرد دگرخواهانـه 
عمـل یکپارچگـی را دنبال کنم. می کوشـم مسـئله 
محیط زیسـت را برپایـه ایـن یکپارچگـی و اخـاق 
کاس هایـم ترویـج  دگرخوانـه در همـه درس هـا و 
نمـوده و تدریـس کنـم. ایـن نگاه مبتنی بر مسـئله 
گسستی است که میان امر طبیعی و امر اجتماعی 

و انسـانی در جهان معاصر و مدرن رخ داده اسـت.
بنیان فرهنگی بحران زیسـت محیطی، دوگانگی 
در  اسـت.  معاصـر  جهـان  در  طبیعـت  و  انسـان 
پارگـی و دوگانگـی شـده ایم.  جهـان جدیـد دچـار 
دوگانگی سـنت و مدرنیته، غرب و شـرق، خودی 
و غیرخـودی و انسـان و طبیعـت. طبیعـت در ایـن 
دوگانگی هـا بـه »غیـر« یـا »دیگـری« تبدیـل شـده 
اسـت. رویکـرد دگرخواهـی، نقـد دوگانه پنداری هـا 
و  دوگانگـی  یعنـی  اسـت.  جدیـد  جهـان  در 
و  گاه  خـودآ در  کـه  محیط زیسـت  دگربودگـی 
گاه ما شـکل گرفته، در برنامه های توسـعه  ناخودآ
نفـوذ  سیاسـی  نظام هـای  و  ایدئولوژی هـا  در  و 
گاهـی و زبـان مـا بـه وجـود آمـده اسـت.  کـرده و در آ
ایـن  پیامدهـای  درعین حـال  و  ریشـه ها  از  یکـی 
خودخواهـی«  »فرهنـگ  افزایـش  دیگری شـدن، 
معنایـی  موقعیـت  خودخواهـی  فرهنـگ  اسـت. 
کـه  اسـت  انسـانی  جامعـه  در  ذهنـی  فضـای  و 
بهنجـار  امـری  آن  در  خودخواهـی 
امـر  همیـن  اسـت.  شـده  ارزش  و 

کـه انسـان ها خـود را محـق بداننـد  اجـازه می دهـد 
همـه  از  و  کننـد  تصاحـب  و  تملـک  را  همه چیـز 
موجودیت هـای هسـتی بهره کشـانه بـرای تحقـق 
تفکـر  شـیوه  ایـن  کننـد.  اسـتفاده  رویاهایشـان 
خودخواهانـه را بـدون درنظرگرفتـن ایـن نکتـه در 
کـه مـِن نوعـی، فقـط بـه انـدازه  پیـش می گیریـم 
یـک انسـان، بخشـی از طبیعـت و عالـم هسـتم و 
بایسـته و ضـروری اسـت کـه رابطـه مـن با طبیعت 
و دیگـر انسـان ها، متواضعانـه و برپایـه انصـاف و 
عدالـت زیسـت محیطی باشـد. در رویارویـی با این 
فرهنگ خودخواهی اسـت که نیازمند گسـترش و 

می شـویم. دگرخواهـی  فرهنـگ  ترویـج 

دگرخواهی زیست محیطی
بینش و کنش دگرخواهانه، بینش و کنشی است 
گاهانـه و عامدانـه تـاش می کننـد  کـه انسـان ها آ
در نسـبت بـا »دیگـری« هـای انسـانی و طبیعـی بـا 
نگاهـی اخاقـی، مراقبتی و منصفانـه رفتار و عمل 
کننـد. دگرخواهـی فقـط به معنـای دوست داشـتن 
بـه  دگرخواهـی  نیسـت.  انسـانی  »دیگری«هـای 
معنای بینش و تفکری مراقبتی و دوستانه نسبت 
به طبیعت، تکنوژی، جامعه، فرهنگ و اقتصاد و 
سیاسـت اسـت. در این بینش، پرهیز از غیرسـازی 
و خودخواهی اهمیت کلیدی دارد. دگرخواهی به 
معنای سـنتی نیکوکاری و انجام کار خیر نیسـت. 
امـروزه ایـن مفهـوم معنایی فراتـر از این هـا دارد. در 
اینجـا هـدف از دگرخواهـی، رسـیدن بـه چیـزی یـا 
تصـرف و تملـک چیـزی نیسـت، بلکـه دگرخواهی 
کـه محبـت  فی نفسـه ارزش ذاتـی دارد، همانطـور 
ارزش ذاتـی دارد. ارزش ذاتـی یعنـی انسان شـدن، 
زیسـت پذیرکردن حیات و حس رضایت و شـادی، 
بـدون دگرخواهـی، ناممکن اسـت. به تعبیری که 
نـام  آن  از  امـروزه در »محیط زیسـت گرایی ژرف«  
می برنـد، آن نـوع محیط زیسـت گرایی که بخواهد 
کنـد،  بـرای چیـزی غیـر از طبیعـت از آن مراقبـت 
کـه  سـطحی اسـت. بـرای ایـن نـوع از دگرخواهـی 
امـروزه در جهـان مطـرح می شـود، مـا نیازمنـد ایـن 
اسـتانداردهای  )نـه  زندگـی  کیفیـت  کـه  هسـتیم 
در  »دیگـری«  بـا  زندگـی  دهیـم.  ارتقـا  را  زندگـی( 
کـه داشـتن رابطـه منصفانـه  صورتـی امـکان دارد 
ارزش  دارای  »دیگـری«  از  مراقبـت  و  عادالنـه  و 
فی نفسـه باشـد، زیـرا انسـان بودگی یعنـی همیـن. 
انسـان بودن  از  انحـراف  نـگاه،  ایـن  از  بیـرون 
یـا  اخـروی  پاداش هـای  بـرای  اسـت. دگرخواهـی 
بـرای ارزش هـای ابزاری نیسـت، بلکـه دگرخواهی 
گاهی جدید مبتنی بر پیوند  مفهومی است برای آ
میـان انسـان و طبیعـت، اینکـه طبیعـت را غیـر، 
پیونـدی  و  ندانیـم  و  نبینیـم  دیگـری  یـا  بیگانـه 
متـوازن، منصفانـه و پایدار میان انسـان و طبیعت 
شـکل گیـرد. تـوازن و انصـاف در اینجـا بـه معنـای 
حـق حیـات پایـدار بـرای همـه موجـودات هسـتی 

اسـت. قائل شـدن 
گـر تـوازن میـان انسـان و طبیعـت بـر هـم بخـورد،  ا
سـامت انسـان هـم ناممکـن اسـت. پـس سـامت 
سـامت  بـه  هستی شـناختی  لحـاظ  بـه  انسـان 
طبیعـت گـره خورده اسـت. حـال که بحـران کرونا 

گر همه   ا
دانش ها فرصت، 

توانایی و 
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برای مشارکت 
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داشتند، بحران 
زیست محیطی 

نداشتیم

واقعیـت  ایـن  متوجـه  انسـان  اسـت،  شـده  ظاهـر 
کـه فیلسـوفان و  نیـازی نیسـت  می شـود و دیگـر 
تـوازن  انسـان،  کـه  ای  بگوینـد  مـا  بـه  محققـان 
بـه  تـوازن  کـن.  را حفـظ  بـا طبیعـت  رابطـه خـود 
گیاهـان و پرنـدگان هـم حـق  کـه  ایـن معناسـت 
حیـات داشـته باشـند. در اینجاسـت کـه مـا مفهوم 
دگرخواهـی را بـه معنـای جدیـدی می فهمیـم، نـه 
خودتحقق بخشـی  بخشـش.  و  ایثـار  معنـای  بـه 
فهـم  گـرو  در  انسـان،  انسان شـدِن  و  انسـان 
»دیگری« ای اسـت که با ما متفاوت اسـت. هرجا 
اسـت، »دیگـری« هـم حضـور  تفـاوت جـاری  کـه 
کـه مـا در دنیـای مـدرن بیـن خـود  دارد. پل هایـی 
کرده ایـم، بایـد دوبـاره ایجـاد  و »دیگـری« ویـران 
کاری  نمی توانیـم  مـا  ایـن صـورت  غیـر  در  شـود، 

دهیـم. انجـام 
همچنیـن الزمـه دگرخواهی اخاق مراقبت اسـت، 
اخاقـی کـه در آن درک مـا از آب، خـاک، گیاهـان، 
جانـوران و طبیعـت »دیگرسـتیزانه« نباشـد و آن را 
هسـتی متمایـزی از خـود ندانیـم و بـرای مراقبـت 
تـاش  گونـه  همـان  آن  پایـداری  و  سـامت  از 
می کوشـیم.  خودمـان  سـامت  بـرای  کـه  کنیـم 
کار داشـتن بینشـی مادرانـه از هسـتی  الزمـه ایـن 
سـودجویانه،  مسـلط  فرهنـگ  اسـت.  جهـان  و 
اسـت؛  الزم  فـرد  هـر  بهره کشـانه  و  مصرف گرایانـه 
کـه از سـامت خـود مراقبـت می کنـد،  همان طـور 
بـا  یعنـی  کنـد.  مراقبـت  هـم  طبیعـت  سـامت  از 
و  هسـتی  جـان  حریـم  بـه  آن،  بی رویـه  مصـرف 
تجـاوز  اسـت،  هسـتی  از  بخشـی  کـه  خـود  جـان 
نکنـد. اقتصاد نفتی، سـرمایه داری دولتـی، دولت 
پدیدآمـدن  موجـب  شبه صنعتی شـدن  و  رانتـی 
میـان  پـل  کـه  شـد  جدیـدی  فرهنـگ  و  اقتصـاد 
انسـان و طبیعـت را بـر هـم زد. به بیـان آرنه نیس، 
جهـان  بی واسـطه  درک  بـه  رسـیدن  نیازمنـد  مـا 
تکنولوژیـک،  صنعتـی،  واسـطه های  هسـتیم. 
کـه رابطـه مـا بـا  مصرفـی و بـازاری باعـث شـده اند 
کیهـان مخـدوش شـود. مـا  طبیعـت و درک مـا از 
و  بی خویشـتنی  احسـاس  جهـان،  ایـن  در  دائمـا 
بیگانگـی می کنیم. بخش بزرگـی از نارضایتی ها و 
اختال هـای روحـی و روانـی ما ناشـی از این فاصله 
کـه بیـن مـا و جهـان بـه وجـود  گسسـتی اسـت  و 
آمـده اسـت. بـه همیـن دلیـل الزم اسـت در سـبک 
زندگـی، شـیوه مصـرف و زبانـی کـه بـه کار می بریـم 

کنیـم. کـرده و تغییـر ایجـاد  بازاندیشـی 
اتفاقاتـی کـه در دوران کرونـا رخ داد، واقعیت های 
ایـن واقعیت هـا،  از  کـرد. یکـی  را آشـکار  بسـیاری 
دلیـل  بـه  اسـت.  غیرضـروری  مصـرف  و  تولیـد 
بسـیاری  تعلیق شـدن  و  تعطیـل  و  قرنطینـه 
فعالیت هـا، تولیـد نیـز در برخـی زمینه هـا محـدود 
بـه  لطمـه ای  نیـز  تولیـدات  کاهـش  اسـت.  شـده 
زندگی و بقای انسـان نزده اسـت. رسانه ها گزارش 
کـه تولیـدات شـیرینی بـه طـور میانگیـن در  دادنـد 
برخـی از شـهرهای ایـران تـا ۷0درصـد کاهش پیدا 
بـر  تأثیـر منفـی  کاهـش نه تنهـا  ایـن  کـرده اسـت. 
سـامت مردم نگذاشـته بلکه برای سـامتی مردم 
بهتر است. بنابراین، ما نیازی به تولید این میزان 
حوزه هـا،  از  بسـیاری  در  نداشـته ایم.  شـیرینی  از 

کاال بـر مبنـای  بخـش قابـل توجهـی از تولیـدات 
نیازهـای بقـای بشـر نیسـت. بخشـی از بـازار بـرای 
رفـع نیازهـای واقعـی مـردم اسـت و بخـش دیگـر 
بـرای  نیـز  بـازار  انباشـت سـرمایه اسـت.  بـرای  آن 
حفـظ و گسـترش تولیـدات خـود بـر مصـرف انبـوه، 
کاذب مـردم  افراطـی، غیرضـروری و متظاهرانـه و 
دامـن می زنـد. پیامـد ایـن وضعیـت شـکل گیری و 
مسلط شـدن الگوهـای فرهنگی اسـت کـه مصرف 
و  اجتناب ناپذیـر  امـری  را  غیرضـروری  و  افراطـی 
حقـوق بدیهـی و مسـلم افـراد می دانـد. ایـن درک 
از حقـوق، بـا منابـع و ظرفیت هـای طبیعـی جهـان 
مـا  پیش فرض هـای  از  بسـیاری  نیسـت.  سـازگار 
درباره رشـد اقتصادی و توسـعه نیازمند بازاندیشی 
تصاعـدی  رشـد  بـه  توجـه  بـا  دگرخواهانه انـد. 
کـه محدودیـت  جمعیـت جهـان، ضـروری اسـت 
منابع زیسـت کره را در نظر بگیریم. با این سـرعت 
می رویـم،  پیـش  سـرمایه  انباشـت  جهـت  در  کـه 

دچـار بحـران خواهیـم شـد.

دگرخواهی: ممکن یا محال؟
گر  آیا معلم بوم شـناختی و دگرخواه ممکن اسـت؟ ا
کنونـی دانشـگاه در ایـران را  واقع بینانـه موقعیـت 
در نظـر بگیریـم، آشـکارا چنین سـلوکی را نمی توان 
بـرای همـه مدرسـان دانشـگاهی ممکـن دانسـت. 
مدرسـان  از  اندکـی  شـمار  بگویـم،  دقیق تـر  حتـی 
زیسـت محیطی  دغدغه هـای  کـه  آن هـا  حتـی 
دارنـد می تواننـد معلـم بوم شـناختی باشـند. ایـن 
می کنـد.  صـدق  نیـز  مـن  تجربـه  دربـاره  نکتـه 
هنـوز  دانشـگاه  سـاختاری  موقعیـت  و  چالش هـا 
خـود را درگیـر محیط زیسـت نکرده اسـت. فرهنگ 
سـازمانی دانشـگاه و فرهنـگ رشـته ای هنـوز برای 
ازجملـه  ایرانـی  جامعـه  مسـئله های  بـا  رویارویـی 
مسـئله محیط زیست شـکل نگرفته اند. انتظارات 
بروکراتیکی که از هیئت علمی ها وجود دارد مبتنی 
بـر تعامـل و درگیری جدی آن ها با جامعه نیسـت.

هســتند.  دانشــجویان  ســکه،  دیگــر  روی 
کــه  موقعیــت ســاختاری جامعــه ایــران و تعریفــی 
گرفتــه اســت، اجــازه و  از دانشــگاه در آن شــکل 
امــکان شــوق یادگیری و مشــارکت فعــال و خاق 
بــه دانشــجویان در فراینــد یادگیــری را نمی دهد. 
چنیــن فضــای دانشــجویی، شــکل گیری عاقــه 
و انگیزه در دانشجویان در هر زمینه ای از جمله 
کــرده اســت. بــا  محیط زیســت را بســیار دشــوار 
گزیریــم دانشــگاه را دعــوت و مهیــا  وجــود ایــن، نا
کنیــم بــرای اندیشــیدن و تأمــل جــدی در زمینــه 
آمــوزش و پژوهــش زیســت محیطی. ایــن ســخن 
بــه معنــای ایــن نیســت کــه تمامــی عملکــرد نهاد 
دانشــگاه را محــدود بــه مســئله محیط زیســت 
خــرد  و  عقــل  جایــگاه  دانشــگاه  نهــاد  کنیــم. 
می کنــد  ایجــاب  جایــگاه  ایــن  دارد.  را  جامعــه 
دانشــگاه دوراندیشــانه و مســتقل، چشــم اندازها 
کل بشــریت،  و مســئله های تاریخــی و تمدنــی 
جامعــه انســانی و دانــش را هــم در نظــر بگیــرد. 
هــم  مــا  جهــان  در  محیط زیســت  مســئله  امــا 
مســئله امــروز ماســت و هــم آینــده تمدنــی بشــر را 

تهدیــد می کنــد.
کـه چشـم اندازی  تاشـم در ایـن جسـتار ایـن بـود 

ارائـه  را  تأملـی  و  بازاندیشـی  بـرای چنیـن  نظـری 
کـه در موقعیـت  کنـم. تنهـا انتظـار واقع بینانـه ای 
کـه صرفـا افـراد  فعلـی می تـوان داشـت ایـن اسـت 
)و نـه سیسـتم دانشـگاهی( مسـتعد و عاقه منـد 
فعالیت هـای  و  درسـی  برنامـه  در  کننـد  تـاش 
دانشگاهی شـان رویکرد بوم شـناختی دگرخواهانه 
گاهـی  کننـد و بـرای ایجـاد حساسـیت و آ را دنبـال 
چالش هـای  هرقـدر  بکوشـند.  زیسـت محیطی 
ساختاری و وضعیت نظام دانشگاهی کنونی مانع 
گسترش آموزه های اخاق زیست محیطی باشند، 
مـا نمی توانیـم ایـن نهـاد را در رویارویـی بـا بحـران 
کنـار بگذاریـم. در موقعیـت فعلـی  محیط زیسـت 
همچنان مسـئله و بحران محیط زیسـت را جدی 
نگرفته ایـم و همچنیـن بـه رویکردهای مهندسـی 
و فنـی دلبسـته ایم. بـرای رویارویـی دگرخواهانـه 
کـه فقـط بـه دنبـال  بـا محیط زیسـت نیازمندیـم 
اسـت  بایسـته  بلکـه  نباشـیم،  فنـی  راه حل هـای 
کـه گفت وگـو کنیـم و دانـش و بینـش دگرخواهانـه 
را  جمعـی  گفت وگـوی  ایـن  دهیـم.  گسـترش  را 
کسـانی انجـام  نهادهـای مدنـی، دانشـگاهیان و 
زیسـت محیطی  حساسـیت های  کـه  می دهنـد 
برعهـده دارنـد. تکیـه افراطـی بـر تـوان فناوری هـا 
بحـران  بـا  رویارویـی  بـرای  فنـی  راه حل هـای  و 
شـناخت  در  بازدارنـده ای  عامـل  زیسـت محیطی 

گفت وگوسـت. گاهـی و  آ و  قـدرت دانـش 
ح  کــه مطــر آخریــن نکتــه اینکــه چشــم اندازی 
بینــش  و  اندیشــه  توســعه  مســتلزم  کــردم 
اســت.  عالــی  آمــوزش  در  میان/فرارشــته ای 
نــام  می بینــم  کــه  زاویــه ای  از  دگرخواهــی 
بــرای مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه  دیگــری 
از  بیــش  میان/فرارشــتگی  رویکــرد  و  اســت 
رویکــرد رشــتگی مجــال الزم بــرای دگرخواهــی و 
دگرخواهــی زیســت محیطی را فراهــم می ســازد. 
ــر و چندســاحتی  گی محیط زیســت مســئله ای فرا
و  رشــته ای  رویکــرد  بــا  مســئله  ایــن  اســت. 
تخصصــی علــوم جنــگل داری یــا منابــع طبیعــی، 
مدیریــت منابع طبیعــی، مهندســی آب و امثــال 
بــه  نــگاه جامــع و یکپارچــه  این هــا نمی توانــد 
بحــران  از  بخشــی  کنــد.  ارائــه  محیط زیســت 
ریشــه  رشــته ای  نگاه هــای  در  زیســت محیطی 
دارد. نگاه هــای صــرف اقتصــادی، تکنولوژیــک 
از  مانــع  محیط زیســت،  و  زندگــی  بــه  فنــی  و 
امــر اجتماعــی و  و  امــر طبیعــی  یکپارچه شــدن 
گــر همــه دانش هــا فرصــت،  فرهنگــی می شــود. ا
مشــارکت  بــرای  الزم  مشــروعیت  و  توانایــی 
فعــال و مؤثــر در برنامه هــای توســعه و زندگــی 
اجتماعــی را داشــتند، بحــران زیســت محیطی 
و  گســترده  امــروزی  مقیــاس  در  یــا  نداشــتیم 
ویرانگــر نبــود. شــرط دســت یافتن بــه رویکــردی 
و  دغدغــه  کــه  اســت  ایــن  میان/فرارشــتگی 
کانــون آمــوزش و  دگرخواهــی محیط زیســتی در 
پژوهــش دانشــگاهی قــرار گیــرد. در ایــن صورت، 
دانش هــا و دانشــگاهیان الجــرم بــرای رســیدن 
گفت وگــوی بــا  کل نگــر و جامــع نیازمنــد  بــه فهــم 
یکدیگــر و بیرون آمــدن از جزیره هــا و قلعه هــای 

می شــوند. رشــته ای 

اتفاقاتی که در 
کرونا رخ  دوران 

داد، واقعیت های 
بسیاری را آشکار 
کرد. یکی از این 

واقعیت ها، 
تولید و مصرف 

غیرضروری 
است. به دلیل 

قرنطینه و تعطیل 
و تعلیق شدن 

بسیاری 
فعالیت ها، تولید 

نیز در برخی 
زمینه ها محدود 

شده است
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گسسـت ها  از  می کوشـد  معلـم  نـگاه،  ایـن  در 
کنـد، فاصلـه میـان  کـم  کـرده و فاصله هـا را  پرهیـز 
و  سـنت  جهـان،  و  انسـان  دانش هـا،  رشـته ها، 
شـرق،  و  غـرب  طبیعـت،  و  فرهنـگ  مدرنیتـه، 
جهانـی و محلـی، ملـی و بومـی، مـادی و معنـوی، 
نظـر و عمـل، دوگانـه جنسـیتی زن و مـرد، دینـی 
و غیردینـی و هـر شـکل دوگانگـی و تقابـل دیگـر. 
کاسـتن ایـن فاصله هـا و  یکـی از تمهیداتـم بـرای 
اخـاق  اسـت.  گسسـت هـا، دگرخواهـی  از  دوری 
کمـک می کنـد تـا در نظـر و  و رویکـرد دگرخواهانـه 
عمـل یکپارچگـی را دنبال کنم. می کوشـم مسـئله 
محیط زیسـت را برپایـه ایـن یکپارچگـی و اخـاق 
کاس هایـم ترویـج  دگرخوانـه در همـه درس هـا و 
نمـوده و تدریـس کنـم. ایـن نگاه مبتنی بر مسـئله 
گسستی است که میان امر طبیعی و امر اجتماعی 

و انسـانی در جهان معاصر و مدرن رخ داده اسـت.
بنیان فرهنگی بحران زیسـت محیطی، دوگانگی 
در  اسـت.  معاصـر  جهـان  در  طبیعـت  و  انسـان 
پارگـی و دوگانگـی شـده ایم.  جهـان جدیـد دچـار 
دوگانگی سـنت و مدرنیته، غرب و شـرق، خودی 
و غیرخـودی و انسـان و طبیعـت. طبیعـت در ایـن 
دوگانگی هـا بـه »غیـر« یـا »دیگـری« تبدیـل شـده 
اسـت. رویکـرد دگرخواهـی، نقـد دوگانه پنداری هـا 
و  دوگانگـی  یعنـی  اسـت.  جدیـد  جهـان  در 
و  گاه  خـودآ در  کـه  محیط زیسـت  دگربودگـی 
گاه ما شـکل گرفته، در برنامه های توسـعه  ناخودآ
نفـوذ  سیاسـی  نظام هـای  و  ایدئولوژی هـا  در  و 
گاهـی و زبـان مـا بـه وجـود آمـده اسـت.  کـرده و در آ
ایـن  پیامدهـای  درعین حـال  و  ریشـه ها  از  یکـی 
خودخواهـی«  »فرهنـگ  افزایـش  دیگری شـدن، 
معنایـی  موقعیـت  خودخواهـی  فرهنـگ  اسـت. 
کـه  اسـت  انسـانی  جامعـه  در  ذهنـی  فضـای  و 
بهنجـار  امـری  آن  در  خودخواهـی 
امـر  همیـن  اسـت.  شـده  ارزش  و 

کـه انسـان ها خـود را محـق بداننـد  اجـازه می دهـد 
همـه  از  و  کننـد  تصاحـب  و  تملـک  را  همه چیـز 
موجودیت هـای هسـتی بهره کشـانه بـرای تحقـق 
تفکـر  شـیوه  ایـن  کننـد.  اسـتفاده  رویاهایشـان 
خودخواهانـه را بـدون درنظرگرفتـن ایـن نکتـه در 
کـه مـِن نوعـی، فقـط بـه انـدازه  پیـش می گیریـم 
یـک انسـان، بخشـی از طبیعـت و عالـم هسـتم و 
بایسـته و ضـروری اسـت کـه رابطـه مـن با طبیعت 
و دیگـر انسـان ها، متواضعانـه و برپایـه انصـاف و 
عدالـت زیسـت محیطی باشـد. در رویارویـی با این 
فرهنگ خودخواهی اسـت که نیازمند گسـترش و 

می شـویم. دگرخواهـی  فرهنـگ  ترویـج 

دگرخواهی زیست محیطی
بینش و کنش دگرخواهانه، بینش و کنشی است 
گاهانـه و عامدانـه تـاش می کننـد  کـه انسـان ها آ
در نسـبت بـا »دیگـری« هـای انسـانی و طبیعـی بـا 
نگاهـی اخاقـی، مراقبتی و منصفانـه رفتار و عمل 
کننـد. دگرخواهـی فقـط به معنـای دوست داشـتن 
بـه  دگرخواهـی  نیسـت.  انسـانی  »دیگری«هـای 
معنای بینش و تفکری مراقبتی و دوستانه نسبت 
به طبیعت، تکنوژی، جامعه، فرهنگ و اقتصاد و 
سیاسـت اسـت. در این بینش، پرهیز از غیرسـازی 
و خودخواهی اهمیت کلیدی دارد. دگرخواهی به 
معنای سـنتی نیکوکاری و انجام کار خیر نیسـت. 
امـروزه ایـن مفهـوم معنایی فراتـر از این هـا دارد. در 
اینجـا هـدف از دگرخواهـی، رسـیدن بـه چیـزی یـا 
تصـرف و تملـک چیـزی نیسـت، بلکـه دگرخواهی 
کـه محبـت  فی نفسـه ارزش ذاتـی دارد، همانطـور 
ارزش ذاتـی دارد. ارزش ذاتـی یعنـی انسان شـدن، 
زیسـت پذیرکردن حیات و حس رضایت و شـادی، 
بـدون دگرخواهـی، ناممکن اسـت. به تعبیری که 
نـام  آن  از  امـروزه در »محیط زیسـت گرایی ژرف«  
می برنـد، آن نـوع محیط زیسـت گرایی که بخواهد 
کنـد،  بـرای چیـزی غیـر از طبیعـت از آن مراقبـت 
کـه  سـطحی اسـت. بـرای ایـن نـوع از دگرخواهـی 
امـروزه در جهـان مطـرح می شـود، مـا نیازمنـد ایـن 
اسـتانداردهای  )نـه  زندگـی  کیفیـت  کـه  هسـتیم 
در  »دیگـری«  بـا  زندگـی  دهیـم.  ارتقـا  را  زندگـی( 
کـه داشـتن رابطـه منصفانـه  صورتـی امـکان دارد 
ارزش  دارای  »دیگـری«  از  مراقبـت  و  عادالنـه  و 
فی نفسـه باشـد، زیـرا انسـان بودگی یعنـی همیـن. 
انسـان بودن  از  انحـراف  نـگاه،  ایـن  از  بیـرون 
یـا  اخـروی  پاداش هـای  بـرای  اسـت. دگرخواهـی 
بـرای ارزش هـای ابزاری نیسـت، بلکـه دگرخواهی 
گاهی جدید مبتنی بر پیوند  مفهومی است برای آ
میـان انسـان و طبیعـت، اینکـه طبیعـت را غیـر، 
پیونـدی  و  ندانیـم  و  نبینیـم  دیگـری  یـا  بیگانـه 
متـوازن، منصفانـه و پایدار میان انسـان و طبیعت 
شـکل گیـرد. تـوازن و انصـاف در اینجـا بـه معنـای 
حـق حیـات پایـدار بـرای همـه موجـودات هسـتی 

اسـت. قائل شـدن 
گـر تـوازن میـان انسـان و طبیعـت بـر هـم بخـورد،  ا
سـامت انسـان هـم ناممکـن اسـت. پـس سـامت 
سـامت  بـه  هستی شـناختی  لحـاظ  بـه  انسـان 
طبیعـت گـره خورده اسـت. حـال که بحـران کرونا 

گر همه   ا
دانش ها فرصت، 

توانایی و 
مشروعیت الزم 
برای مشارکت 

فعال و مؤثر 
در برنامه های 

توسعه و زندگی 
اجتماعی را 

داشتند، بحران 
زیست محیطی 

نداشتیم

واقعیـت  ایـن  متوجـه  انسـان  اسـت،  شـده  ظاهـر 
کـه فیلسـوفان و  نیـازی نیسـت  می شـود و دیگـر 
تـوازن  انسـان،  کـه  ای  بگوینـد  مـا  بـه  محققـان 
بـه  تـوازن  کـن.  را حفـظ  بـا طبیعـت  رابطـه خـود 
گیاهـان و پرنـدگان هـم حـق  کـه  ایـن معناسـت 
حیـات داشـته باشـند. در اینجاسـت کـه مـا مفهوم 
دگرخواهـی را بـه معنـای جدیـدی می فهمیـم، نـه 
خودتحقق بخشـی  بخشـش.  و  ایثـار  معنـای  بـه 
فهـم  گـرو  در  انسـان،  انسان شـدِن  و  انسـان 
»دیگری« ای اسـت که با ما متفاوت اسـت. هرجا 
اسـت، »دیگـری« هـم حضـور  تفـاوت جـاری  کـه 
کـه مـا در دنیـای مـدرن بیـن خـود  دارد. پل هایـی 
کرده ایـم، بایـد دوبـاره ایجـاد  و »دیگـری« ویـران 
کاری  نمی توانیـم  مـا  ایـن صـورت  غیـر  در  شـود، 

دهیـم. انجـام 
همچنیـن الزمـه دگرخواهی اخاق مراقبت اسـت، 
اخاقـی کـه در آن درک مـا از آب، خـاک، گیاهـان، 
جانـوران و طبیعـت »دیگرسـتیزانه« نباشـد و آن را 
هسـتی متمایـزی از خـود ندانیـم و بـرای مراقبـت 
تـاش  گونـه  همـان  آن  پایـداری  و  سـامت  از 
می کوشـیم.  خودمـان  سـامت  بـرای  کـه  کنیـم 
کار داشـتن بینشـی مادرانـه از هسـتی  الزمـه ایـن 
سـودجویانه،  مسـلط  فرهنـگ  اسـت.  جهـان  و 
اسـت؛  الزم  فـرد  هـر  بهره کشـانه  و  مصرف گرایانـه 
کـه از سـامت خـود مراقبـت می کنـد،  همان طـور 
بـا  یعنـی  کنـد.  مراقبـت  هـم  طبیعـت  سـامت  از 
و  هسـتی  جـان  حریـم  بـه  آن،  بی رویـه  مصـرف 
تجـاوز  اسـت،  هسـتی  از  بخشـی  کـه  خـود  جـان 
نکنـد. اقتصاد نفتی، سـرمایه داری دولتـی، دولت 
پدیدآمـدن  موجـب  شبه صنعتی شـدن  و  رانتـی 
میـان  پـل  کـه  شـد  جدیـدی  فرهنـگ  و  اقتصـاد 
انسـان و طبیعـت را بـر هـم زد. به بیـان آرنه نیس، 
جهـان  بی واسـطه  درک  بـه  رسـیدن  نیازمنـد  مـا 
تکنولوژیـک،  صنعتـی،  واسـطه های  هسـتیم. 
کـه رابطـه مـا بـا  مصرفـی و بـازاری باعـث شـده اند 
کیهـان مخـدوش شـود. مـا  طبیعـت و درک مـا از 
و  بی خویشـتنی  احسـاس  جهـان،  ایـن  در  دائمـا 
بیگانگـی می کنیم. بخش بزرگـی از نارضایتی ها و 
اختال هـای روحـی و روانـی ما ناشـی از این فاصله 
کـه بیـن مـا و جهـان بـه وجـود  گسسـتی اسـت  و 
آمـده اسـت. بـه همیـن دلیـل الزم اسـت در سـبک 
زندگـی، شـیوه مصـرف و زبانـی کـه بـه کار می بریـم 

کنیـم. کـرده و تغییـر ایجـاد  بازاندیشـی 
اتفاقاتـی کـه در دوران کرونـا رخ داد، واقعیت های 
ایـن واقعیت هـا،  از  کـرد. یکـی  را آشـکار  بسـیاری 
دلیـل  بـه  اسـت.  غیرضـروری  مصـرف  و  تولیـد 
بسـیاری  تعلیق شـدن  و  تعطیـل  و  قرنطینـه 
فعالیت هـا، تولیـد نیـز در برخـی زمینه هـا محـدود 
بـه  لطمـه ای  نیـز  تولیـدات  کاهـش  اسـت.  شـده 
زندگی و بقای انسـان نزده اسـت. رسانه ها گزارش 
کـه تولیـدات شـیرینی بـه طـور میانگیـن در  دادنـد 
برخـی از شـهرهای ایـران تـا ۷0درصـد کاهش پیدا 
بـر  تأثیـر منفـی  کاهـش نه تنهـا  ایـن  کـرده اسـت. 
سـامت مردم نگذاشـته بلکه برای سـامتی مردم 
بهتر است. بنابراین، ما نیازی به تولید این میزان 
حوزه هـا،  از  بسـیاری  در  نداشـته ایم.  شـیرینی  از 

کاال بـر مبنـای  بخـش قابـل توجهـی از تولیـدات 
نیازهـای بقـای بشـر نیسـت. بخشـی از بـازار بـرای 
رفـع نیازهـای واقعـی مـردم اسـت و بخـش دیگـر 
بـرای  نیـز  بـازار  انباشـت سـرمایه اسـت.  بـرای  آن 
حفـظ و گسـترش تولیـدات خـود بـر مصـرف انبـوه، 
کاذب مـردم  افراطـی، غیرضـروری و متظاهرانـه و 
دامـن می زنـد. پیامـد ایـن وضعیـت شـکل گیری و 
مسلط شـدن الگوهـای فرهنگی اسـت کـه مصرف 
و  اجتناب ناپذیـر  امـری  را  غیرضـروری  و  افراطـی 
حقـوق بدیهـی و مسـلم افـراد می دانـد. ایـن درک 
از حقـوق، بـا منابـع و ظرفیت هـای طبیعـی جهـان 
مـا  پیش فرض هـای  از  بسـیاری  نیسـت.  سـازگار 
درباره رشـد اقتصادی و توسـعه نیازمند بازاندیشی 
تصاعـدی  رشـد  بـه  توجـه  بـا  دگرخواهانه انـد. 
کـه محدودیـت  جمعیـت جهـان، ضـروری اسـت 
منابع زیسـت کره را در نظر بگیریم. با این سـرعت 
می رویـم،  پیـش  سـرمایه  انباشـت  جهـت  در  کـه 

دچـار بحـران خواهیـم شـد.

دگرخواهی: ممکن یا محال؟
گر  آیا معلم بوم شـناختی و دگرخواه ممکن اسـت؟ ا
کنونـی دانشـگاه در ایـران را  واقع بینانـه موقعیـت 
در نظـر بگیریـم، آشـکارا چنین سـلوکی را نمی توان 
بـرای همـه مدرسـان دانشـگاهی ممکـن دانسـت. 
مدرسـان  از  اندکـی  شـمار  بگویـم،  دقیق تـر  حتـی 
زیسـت محیطی  دغدغه هـای  کـه  آن هـا  حتـی 
دارنـد می تواننـد معلـم بوم شـناختی باشـند. ایـن 
می کنـد.  صـدق  نیـز  مـن  تجربـه  دربـاره  نکتـه 
هنـوز  دانشـگاه  سـاختاری  موقعیـت  و  چالش هـا 
خـود را درگیـر محیط زیسـت نکرده اسـت. فرهنگ 
سـازمانی دانشـگاه و فرهنـگ رشـته ای هنـوز برای 
ازجملـه  ایرانـی  جامعـه  مسـئله های  بـا  رویارویـی 
مسـئله محیط زیست شـکل نگرفته اند. انتظارات 
بروکراتیکی که از هیئت علمی ها وجود دارد مبتنی 
بـر تعامـل و درگیری جدی آن ها با جامعه نیسـت.

هســتند.  دانشــجویان  ســکه،  دیگــر  روی 
کــه  موقعیــت ســاختاری جامعــه ایــران و تعریفــی 
گرفتــه اســت، اجــازه و  از دانشــگاه در آن شــکل 
امــکان شــوق یادگیری و مشــارکت فعــال و خاق 
بــه دانشــجویان در فراینــد یادگیــری را نمی دهد. 
چنیــن فضــای دانشــجویی، شــکل گیری عاقــه 
و انگیزه در دانشجویان در هر زمینه ای از جمله 
کــرده اســت. بــا  محیط زیســت را بســیار دشــوار 
گزیریــم دانشــگاه را دعــوت و مهیــا  وجــود ایــن، نا
کنیــم بــرای اندیشــیدن و تأمــل جــدی در زمینــه 
آمــوزش و پژوهــش زیســت محیطی. ایــن ســخن 
بــه معنــای ایــن نیســت کــه تمامــی عملکــرد نهاد 
دانشــگاه را محــدود بــه مســئله محیط زیســت 
خــرد  و  عقــل  جایــگاه  دانشــگاه  نهــاد  کنیــم. 
می کنــد  ایجــاب  جایــگاه  ایــن  دارد.  را  جامعــه 
دانشــگاه دوراندیشــانه و مســتقل، چشــم اندازها 
کل بشــریت،  و مســئله های تاریخــی و تمدنــی 
جامعــه انســانی و دانــش را هــم در نظــر بگیــرد. 
هــم  مــا  جهــان  در  محیط زیســت  مســئله  امــا 
مســئله امــروز ماســت و هــم آینــده تمدنــی بشــر را 

تهدیــد می کنــد.
کـه چشـم اندازی  تاشـم در ایـن جسـتار ایـن بـود 

ارائـه  را  تأملـی  و  بازاندیشـی  بـرای چنیـن  نظـری 
کـه در موقعیـت  کنـم. تنهـا انتظـار واقع بینانـه ای 
کـه صرفـا افـراد  فعلـی می تـوان داشـت ایـن اسـت 
)و نـه سیسـتم دانشـگاهی( مسـتعد و عاقه منـد 
فعالیت هـای  و  درسـی  برنامـه  در  کننـد  تـاش 
دانشگاهی شـان رویکرد بوم شـناختی دگرخواهانه 
گاهـی  کننـد و بـرای ایجـاد حساسـیت و آ را دنبـال 
چالش هـای  هرقـدر  بکوشـند.  زیسـت محیطی 
ساختاری و وضعیت نظام دانشگاهی کنونی مانع 
گسترش آموزه های اخاق زیست محیطی باشند، 
مـا نمی توانیـم ایـن نهـاد را در رویارویـی بـا بحـران 
کنـار بگذاریـم. در موقعیـت فعلـی  محیط زیسـت 
همچنان مسـئله و بحران محیط زیسـت را جدی 
نگرفته ایـم و همچنیـن بـه رویکردهای مهندسـی 
و فنـی دلبسـته ایم. بـرای رویارویـی دگرخواهانـه 
کـه فقـط بـه دنبـال  بـا محیط زیسـت نیازمندیـم 
اسـت  بایسـته  بلکـه  نباشـیم،  فنـی  راه حل هـای 
کـه گفت وگـو کنیـم و دانـش و بینـش دگرخواهانـه 
را  جمعـی  گفت وگـوی  ایـن  دهیـم.  گسـترش  را 
کسـانی انجـام  نهادهـای مدنـی، دانشـگاهیان و 
زیسـت محیطی  حساسـیت های  کـه  می دهنـد 
برعهـده دارنـد. تکیـه افراطـی بـر تـوان فناوری هـا 
بحـران  بـا  رویارویـی  بـرای  فنـی  راه حل هـای  و 
شـناخت  در  بازدارنـده ای  عامـل  زیسـت محیطی 

گفت وگوسـت. گاهـی و  آ و  قـدرت دانـش 
ح  کــه مطــر آخریــن نکتــه اینکــه چشــم اندازی 
بینــش  و  اندیشــه  توســعه  مســتلزم  کــردم 
اســت.  عالــی  آمــوزش  در  میان/فرارشــته ای 
نــام  می بینــم  کــه  زاویــه ای  از  دگرخواهــی 
بــرای مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه  دیگــری 
از  بیــش  میان/فرارشــتگی  رویکــرد  و  اســت 
رویکــرد رشــتگی مجــال الزم بــرای دگرخواهــی و 
دگرخواهــی زیســت محیطی را فراهــم می ســازد. 
ــر و چندســاحتی  گی محیط زیســت مســئله ای فرا
و  رشــته ای  رویکــرد  بــا  مســئله  ایــن  اســت. 
تخصصــی علــوم جنــگل داری یــا منابــع طبیعــی، 
مدیریــت منابع طبیعــی، مهندســی آب و امثــال 
بــه  نــگاه جامــع و یکپارچــه  این هــا نمی توانــد 
بحــران  از  بخشــی  کنــد.  ارائــه  محیط زیســت 
ریشــه  رشــته ای  نگاه هــای  در  زیســت محیطی 
دارد. نگاه هــای صــرف اقتصــادی، تکنولوژیــک 
از  مانــع  محیط زیســت،  و  زندگــی  بــه  فنــی  و 
امــر اجتماعــی و  و  امــر طبیعــی  یکپارچه شــدن 
گــر همــه دانش هــا فرصــت،  فرهنگــی می شــود. ا
مشــارکت  بــرای  الزم  مشــروعیت  و  توانایــی 
فعــال و مؤثــر در برنامه هــای توســعه و زندگــی 
اجتماعــی را داشــتند، بحــران زیســت محیطی 
و  گســترده  امــروزی  مقیــاس  در  یــا  نداشــتیم 
ویرانگــر نبــود. شــرط دســت یافتن بــه رویکــردی 
و  دغدغــه  کــه  اســت  ایــن  میان/فرارشــتگی 
کانــون آمــوزش و  دگرخواهــی محیط زیســتی در 
پژوهــش دانشــگاهی قــرار گیــرد. در ایــن صورت، 
دانش هــا و دانشــگاهیان الجــرم بــرای رســیدن 
گفت وگــوی بــا  کل نگــر و جامــع نیازمنــد  بــه فهــم 
یکدیگــر و بیرون آمــدن از جزیره هــا و قلعه هــای 

می شــوند. رشــته ای 

اتفاقاتی که در 
کرونا رخ  دوران 

داد، واقعیت های 
بسیاری را آشکار 
کرد. یکی از این 

واقعیت ها، 
تولید و مصرف 

غیرضروری 
است. به دلیل 

قرنطینه و تعطیل 
و تعلیق شدن 

بسیاری 
فعالیت ها، تولید 

نیز در برخی 
زمینه ها محدود 

شده است
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 از منظر جناب عالی راه های 
مطمئن و آزموده شده در 
دستیابی به جامعه اخالقی چیست؟

جسـارتا پرسشـتان از اسـاس نادرسـت اسـت. ایـن 
پرسـش مبتنـی بـر یـک فهـم غلـط از مقولـه اخاق 
اسـت. تـو گویـی اخـاق امـری ارادی اسـت و کافی 
کننـد تـا  کـه برخـی از  دسـت اندر کاران اراده  اسـت 
کنـد.  جامعـه بـه اهـداف اخاقـی اش دسـت پیـدا 
اصا چنین نیست. وضعیت اخاق در یک جامعه 
بـا وضعیـت تمدنی آن جامعه و با وضعیت تمدنی 
دوران تاریخی اش رابطه دارد. ما در زیسـت جهان 
مـدرن و پسـامدرن قـرار داریـم. بـا ظهـور مدرنیتـه، 
از  را  خـودش  بنیـاد  و  شـد  بی متافیزیـک  اخـاق 
کتـاب  کانـت  کـه  نیسـت  دسـت داد و بی جهـت 
»بنیـاد متافیزیـک اخـاق« را می نویسـد. در واقـع 
او در صـدد اسـت مبانـی ای را بـرای حیـات اخاقـی 
پیـدا کنـد کـه قبا مبنـی بر ایمان دینی و مسـیحی 
شـده  کوشـیده  تاکنـون  رنسـانس  زمـان  از  بـود. 
الهیاتـی نوعـی نظـام  بـه جـای نظام هـای  اسـت 
بنیـاد  کـه  شـود  تأسـیس  اومانیسـتی  متافیزیکـی 
امـا  گیـرد.  قـرار  اخاقـی  حیـات  و  اخاقـی  نظـام 
هیچ یـک از ایـن کوشـش ها قریـن موفقیـت نبوده 
نظـام  تأسـیس  تاش هـا  ایـن  زیباتریـن  اسـت. 
کانتی بوده است، ولی اهل فلسفه و تفکر  اخاقی 
عظمـت  علی رغـم  کانتـی،  اخـاق  کـه  می داننـد 
نظـری، شـورانگیزی و احترام برانگیـز بودنـش، در 
واقـع در عمـل و در زندگـی عملـی و تاریخـی بشـر، 
بیشـتر بـه یـک شـوخی شـبیه اسـت. لـذا در یـک 
چنیـن جهانـی کـه مدرنیتـه و پسـامدرنیته به یک 
امـر جهانـی تبدیـل شـده اسـت و همـه جوامـع، از 

تحـت  ایرانیـان  مـا  جامعـه  و  اسـام  عالـم  جملـه 
هژمونی فرهنگ جدید، عقانیت و زیست جهان 
تلقـی  ایـن خیلـی  واقـع  گرفته انـد. در  قـرار  مـدرن 
کـه مـا می توانیـم در یـک  ساده اندیشـانه ای اسـت 
چنین جهانی اخاق و زیسـت اخاقی را به حیات 

بشـر بازگردانیـم.

موانعی که ایدئولوژی ها ممکن 
است بر سر راه توسعه اخالق 
در جامعه ای ایجاد کنند، چیست؟
فلسـفی  و  اسـت  ایدئولوژیـک  سـؤال  ایـن  خـود 
نیسـت؛ یعنـی پیش فرض این پرسـش این اسـت 
کـه گویی ایدئولـوژی حاکم بر نهادهای اجتماعی 
کامـا  رابطـه  اسـت.  شـده  بی اخاقـی  سـبب  مـا 
ایدئولوژی هـا  کـه  معنـا  ایـن  بـه  اسـت؛  معکـوس 
محصـول عقانیـت مـدرن هسـتند و ایدئولوژی ها 
بسـط دهنده  خـود  ایدئولوژیـک  اندیشـه های  و 
عقانیـت مـدرن هسـتند و خودشـان در واقـع یکی 
کـه سـبب بسـط بی اخاقـی  از نیروهایـی هسـتند 
می شـوند. در جامعه ما تفسـیر ایدئولوژیک از دین 
صورت می گیرد  و تفسـیرهای ایدئولوژیک از دین 
در واقع دین را از درون تهی و سکوالریزه می کنند. 
تفسـیر ایدئولوژیـک از دیـن در واقـع شـبیه گوسـاله 
کـه صـدای بشـری را می خواهـد بـه  سـامری اسـت 
منزلـه نـدای الهـی و آسـمانی ارائـه دهـد و تفسـیر 
ایدئولوژیک از دین شـبیه اسـب تروآ اسـت و وقتی 
اسب تروای تفکرات ایدئولوژیک وارد  قلعه ایمان 
و سـاحت تفکـر دینـی می شـود، آن را از درون فتـح 
کـه  و سـکوالریزه می کنـد. لـذا همـه ایدئولوژی هـا، 
حاصـل اراده معطـوف بـه قـدرت بشـر دوره جدیـد 

زیست جهان مدرن و پسامدرن 
و تحوالت اخالقــݡی جامعه

ݡگفت و ݡگو با بیژن عبدالݡکریمــــݡی دݡکترای فلسفه و عضو هیئت علمـــݡی دانشݡگاه

کــرده و ابعــاد زیســت انســانی را در وســع بســیار، دســتخوش تغییــرات  مدرنیتــه زندگــی را دچــار تحــوالت بســیاری 
بنیادیــن کــرده اســت. یکــی از حوزه هــای مهمــی کــه تحــت تأثیــر مدرنیتــه قــرار گرفت، حــوزه اخالق و جامعــه اخالقی 
گــذار جوامــع  اســت. در گفت وگــو بــا دکتــر بیــژن عبدالکریمــی کوشــیده شــده اســت بــه زمینه هــای تحولــی اخــالق در 

و ســنتی بــه زیســت جهان مــدرن و پســامدرن بپردازیــم. اخـاق  مـرگ  زمینه هـای  بااسـتثناء،  هسـتند، 
حتـی  می آورنـد،  فراهـم  را  اخـاق  بی بنیاد شـدن 
گـر ایـن تفسـیرهای ایدئولوژیـک، خـود را در پـس  ا

کـرده باشـند . قداسـت های دینـی پنهـان 

وضعیت اخالق در جامعه کنونی 
ایران را چگونه ارزیابی 
می فرمایید؟

رونـد  در  مـا  جامعـه  کـه  کنـم  عـرض  بایـد 
گرفتـه اسـت. ایـن صـرف یـک  جهانی شـدن قـرار 
توطئـه یـا پروژه ای سیاسـی نیسـت، بلکه بیشـتر و 
عمدتا وضعیتی تمدنی و تاریخی است. لذا همان 
سرنوشـتی که اخاق به واسـطه بسـط مدرنیته در 
سراسـر جهـان یافـت در جامعـه مـا نیز یافته اسـت؛ 
یعنـی مـا نیـز در جامعـه خودمـان هـر روز بیشـتر و 
بیشـتر شـاهد مـرگ ارزش هـای اخاقی و فروپاشـی 
حیـات اخاقـی هسـتیم؛ امـا بـا همـه ایـن اوصاف، 
و علی رغـم همـه بحران هایـی کـه ما داریـم و همه 
بـی اخاقی هایـی کـه در جامعـه مـا دیده می شـود، 
به دلیل وجود سرمایه های عظیم تاریخی ای  که 
در فرهنگ ما بوده اسـت، به هیچ وجه باور ندارم 
جامعـه مـا بـه لحـاظ اخاقـی بدتـر از دیگـر جوامـع 
اسـت؛ هرچنـد مـا گرفتـار بحران هـای اقتصـادی و 
سـاختاری بسـیاری هستیم. زیست انسان ها نه از 
اندیشه هایشـان بلکه بیشـتر از شـرایط عینی شـان 
از  تبعیـت می کنـد. مـن جامعـه خودمـان را یکـی 
اخاقی تریـن جوامـع جهـان می دانـم. ایـن بـدان 
که ما اخاقی زندگی می کنیم. حرفم  معنا نیسـت 
ایـن اسـت کـه در قیـاس بـا جوامـع دیگـر جامعـه ما 
هنوز ریشـه های مسـتحکمی در فرهنگش حضور 
دارد، گرچه این ریشـه ها هر روز سسـت و سسـت تر 
کنـم مـا  می شـود. بـا ایـن وصـف حرفـم را خاصـه 
در رونـد بسـط نیهیلیسـم و فروپاشـی ارزش هـای 

اخاقـی و فروپاشـی حیـات اخاقـی در جامعه مـان 
هسـتیم؛ بـه ایـن اعتبـار مـا بـا جهانیـان مشـترک 
بـه  متعلـق  بی اخاقی هـا  از  پـاره ای  هسـتیم. 
سـاختارهای اقتصادی و حیات عینی مان اسـت. 
کـه مـا ریشـه های عمیقـی  نکتـه دیگـر ایـن اسـت 
داشـته ایم که آن ها هنوز سـد سـکندری هسـتند و 
اجـازه نداده انـد نیهیلیسـم اخاقـی بـه نحو مطلق 
و بـه آن معنـا کـه در جوامـع غربی تحقق یافته، در 

جامعـه مـا غلبـه پیـدا کند.

آیا از منظر شما می توان 
نظام های اخالقی را به 
نظام های اخالقی سنتی و مدرن 
تقسیم بندی کرد؟ 
ــا نظام هــای  نظام هــای الهیاتــی ســنتی همــواره ب
اخاقــی ربطــی بســیار وثیــق داشــته اند؛ بــه ایــن 
طــی  در  دینــی  اندیشــه های  همــواره  کــه  معنــا 
بــا  تاریــخ حیــات بشــر نســبتی  چنــد هــزار ســال 

اخــاق داشــته، همــواره اتیــک )اخــاق( بــا تئــوس 
اخــاق همــواره  اســت.  بــوده  )خداونــد( مرتبــط 
امــا  اســت،  داشــته  نســبت  خدایــان  یــا  خــدا  بــا 
ایــن ربــط قطــع شــده، انســان  در دوران مــدرن 
اومانیســم،  اســاس  بــر  اســت  کوشــیده  غربــی 
کنــد. امــا بــه نظــر  نوعــی نظــام اخاقــی را متحقــق 
مــن موفــق نشــده و شکســت خورده اســت و یکــی 
زیســت  بحــران  کنونــی،  تمــدن  بحران هــای  از 
اخاقــی اســت؛ یعنــی اخــاق بی متافیزیــک شــده 
کــه در دوران جدیــد  اســت. حرفــم ایــن نیســت 
کــه بــه یــک  گذشــته اســت  بی اخاقــی بیشــتر از 
اعتبــار هــم بیشــتر اســت، امــا حرفــم ایــن اســت کــه 
ــای  ــان و نظام ه ــطه ادی ــاق به واس ــته اخ در گذش
الهیاتــی از یــک بنیــاد متافیزیکــی برخــوردار بــود 
کــه ایــن متافیزیــک در جهــان مــدرن و پســامدرن 
قــرار  انــکار  و  تردیــد  محــل  کامــا  متزلزل شــده، 
ســهولت  بــه  نمی توانیــم  مــا  لــذا  اســت؛  گرفتــه 
یــک متافیزیــک جدیــد اخاقــی را شــکل دهیــم 
و نظام هــای اخاقــی ســنتی نیــز نمی تواننــد بــه 
همــان شــکل گذشــته بــه زندگــی مــا بــاز گردنــد؛ هــر 
ــا شــاید  ــد ت گیرن چنــد می تواننــد محــل تأمــل قــرار 
مرحلــه جدیــدی در حیــات بشــر پیــدا شــود. ظهــور 
صــورت جدیــدی از زندگــی اخاقــی در میــان مــا بــه 
ایــن زودی هــا )یعنــی در چنــد دهــه آینده( متحقق 
نخواهــد شــد. آینــده دور نیــز امــری پیش بینی پذیر 
کــه بتوانــد  نیســت و خــارج از قــدرت بشــری اســت 
آینــده تاریــخ را بــه نحــوی دقیــق پیش بینــی کنــد. 

 از زمان رنسانس 
کنون کوشیده  تا

شده است به 
جای نظام های 
الهیاتی نوعی 

نظام متافیزیکی 
اومانیستی 

تأسیس شود 
که بنیاد نظام 

اخالقی و حیات 
اخالقی قرار گیرد. 
اما هیچ یک از این 
کوشش ها قرین 
موفقیت نبوده 

است
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 از منظر جناب عالی راه های 
مطمئن و آزموده شده در 
دستیابی به جامعه اخالقی چیست؟

جسـارتا پرسشـتان از اسـاس نادرسـت اسـت. ایـن 
پرسـش مبتنـی بـر یـک فهـم غلـط از مقولـه اخاق 
اسـت. تـو گویـی اخـاق امـری ارادی اسـت و کافی 
کننـد تـا  کـه برخـی از  دسـت اندر کاران اراده  اسـت 
کنـد.  جامعـه بـه اهـداف اخاقـی اش دسـت پیـدا 
اصا چنین نیست. وضعیت اخاق در یک جامعه 
بـا وضعیـت تمدنی آن جامعه و با وضعیت تمدنی 
دوران تاریخی اش رابطه دارد. ما در زیسـت جهان 
مـدرن و پسـامدرن قـرار داریـم. بـا ظهـور مدرنیتـه، 
از  را  خـودش  بنیـاد  و  شـد  بی متافیزیـک  اخـاق 
کتـاب  کانـت  کـه  نیسـت  دسـت داد و بی جهـت 
»بنیـاد متافیزیـک اخـاق« را می نویسـد. در واقـع 
او در صـدد اسـت مبانـی ای را بـرای حیـات اخاقـی 
پیـدا کنـد کـه قبا مبنـی بر ایمان دینی و مسـیحی 
شـده  کوشـیده  تاکنـون  رنسـانس  زمـان  از  بـود. 
الهیاتـی نوعـی نظـام  بـه جـای نظام هـای  اسـت 
بنیـاد  کـه  شـود  تأسـیس  اومانیسـتی  متافیزیکـی 
امـا  گیـرد.  قـرار  اخاقـی  حیـات  و  اخاقـی  نظـام 
هیچ یـک از ایـن کوشـش ها قریـن موفقیـت نبوده 
نظـام  تأسـیس  تاش هـا  ایـن  زیباتریـن  اسـت. 
کانتی بوده است، ولی اهل فلسفه و تفکر  اخاقی 
عظمـت  علی رغـم  کانتـی،  اخـاق  کـه  می داننـد 
نظـری، شـورانگیزی و احترام برانگیـز بودنـش، در 
واقـع در عمـل و در زندگـی عملـی و تاریخـی بشـر، 
بیشـتر بـه یـک شـوخی شـبیه اسـت. لـذا در یـک 
چنیـن جهانـی کـه مدرنیتـه و پسـامدرنیته به یک 
امـر جهانـی تبدیـل شـده اسـت و همـه جوامـع، از 

تحـت  ایرانیـان  مـا  جامعـه  و  اسـام  عالـم  جملـه 
هژمونی فرهنگ جدید، عقانیت و زیست جهان 
تلقـی  ایـن خیلـی  واقـع  گرفته انـد. در  قـرار  مـدرن 
کـه مـا می توانیـم در یـک  ساده اندیشـانه ای اسـت 
چنین جهانی اخاق و زیسـت اخاقی را به حیات 

بشـر بازگردانیـم.

موانعی که ایدئولوژی ها ممکن 
است بر سر راه توسعه اخالق 
در جامعه ای ایجاد کنند، چیست؟

فلسـفی  و  اسـت  ایدئولوژیـک  سـؤال  ایـن  خـود 
نیسـت؛ یعنـی پیش فرض این پرسـش این اسـت 
کـه گویی ایدئولـوژی حاکم بر نهادهای اجتماعی 
کامـا  رابطـه  اسـت.  شـده  بی اخاقـی  سـبب  مـا 
ایدئولوژی هـا  کـه  معنـا  ایـن  بـه  اسـت؛  معکـوس 
محصـول عقانیـت مـدرن هسـتند و ایدئولوژی ها 
بسـط دهنده  خـود  ایدئولوژیـک  اندیشـه های  و 
عقانیـت مـدرن هسـتند و خودشـان در واقـع یکی 
کـه سـبب بسـط بی اخاقـی  از نیروهایـی هسـتند 
می شـوند. در جامعه ما تفسـیر ایدئولوژیک از دین 
صورت می گیرد  و تفسـیرهای ایدئولوژیک از دین 
در واقع دین را از درون تهی و سکوالریزه می کنند. 
تفسـیر ایدئولوژیـک از دیـن در واقـع شـبیه گوسـاله 
کـه صـدای بشـری را می خواهـد بـه  سـامری اسـت 
منزلـه نـدای الهـی و آسـمانی ارائـه دهـد و تفسـیر 
ایدئولوژیک از دین شـبیه اسـب تروآ اسـت و وقتی 
اسب تروای تفکرات ایدئولوژیک وارد  قلعه ایمان 
و سـاحت تفکـر دینـی می شـود، آن را از درون فتـح 
کـه  و سـکوالریزه می کنـد. لـذا همـه ایدئولوژی هـا، 
حاصـل اراده معطـوف بـه قـدرت بشـر دوره جدیـد 

زیست جهان مدرن و پسامدرن 
و تحوالت اخالقــݡی جامعه

ݡگفت و ݡگو با بیژن عبدالݡکریمــــݡی دݡکترای فلسفه و عضو هیئت علمـــݡی دانشݡگاه

کــرده و ابعــاد زیســت انســانی را در وســع بســیار، دســتخوش تغییــرات  مدرنیتــه زندگــی را دچــار تحــوالت بســیاری 
بنیادیــن کــرده اســت. یکــی از حوزه هــای مهمــی کــه تحــت تأثیــر مدرنیتــه قــرار گرفت، حــوزه اخالق و جامعــه اخالقی 
گــذار جوامــع  اســت. در گفت وگــو بــا دکتــر بیــژن عبدالکریمــی کوشــیده شــده اســت بــه زمینه هــای تحولــی اخــالق در 

و ســنتی بــه زیســت جهان مــدرن و پســامدرن بپردازیــم. اخـاق  مـرگ  زمینه هـای  بااسـتثناء،  هسـتند، 
حتـی  می آورنـد،  فراهـم  را  اخـاق  بی بنیاد شـدن 
گـر ایـن تفسـیرهای ایدئولوژیـک، خـود را در پـس  ا

کـرده باشـند . قداسـت های دینـی پنهـان 

وضعیت اخالق در جامعه کنونی 
ایران را چگونه ارزیابی 
می فرمایید؟

رونـد  در  مـا  جامعـه  کـه  کنـم  عـرض  بایـد 
گرفتـه اسـت. ایـن صـرف یـک  جهانی شـدن قـرار 
توطئـه یـا پروژه ای سیاسـی نیسـت، بلکه بیشـتر و 
عمدتا وضعیتی تمدنی و تاریخی است. لذا همان 
سرنوشـتی که اخاق به واسـطه بسـط مدرنیته در 
سراسـر جهـان یافـت در جامعـه مـا نیز یافته اسـت؛ 
یعنـی مـا نیـز در جامعـه خودمـان هـر روز بیشـتر و 
بیشـتر شـاهد مـرگ ارزش هـای اخاقی و فروپاشـی 
حیـات اخاقـی هسـتیم؛ امـا بـا همـه ایـن اوصاف، 
و علی رغـم همـه بحران هایـی کـه ما داریـم و همه 
بـی اخاقی هایـی کـه در جامعـه مـا دیده می شـود، 
به دلیل وجود سرمایه های عظیم تاریخی ای  که 
در فرهنگ ما بوده اسـت، به هیچ وجه باور ندارم 
جامعـه مـا بـه لحـاظ اخاقـی بدتـر از دیگـر جوامـع 
اسـت؛ هرچنـد مـا گرفتـار بحران هـای اقتصـادی و 
سـاختاری بسـیاری هستیم. زیست انسان ها نه از 
اندیشه هایشـان بلکه بیشـتر از شـرایط عینی شـان 
از  تبعیـت می کنـد. مـن جامعـه خودمـان را یکـی 
اخاقی تریـن جوامـع جهـان می دانـم. ایـن بـدان 
که ما اخاقی زندگی می کنیم. حرفم  معنا نیسـت 
ایـن اسـت کـه در قیـاس بـا جوامـع دیگـر جامعـه ما 
هنوز ریشـه های مسـتحکمی در فرهنگش حضور 
دارد، گرچه این ریشـه ها هر روز سسـت و سسـت تر 
کنـم مـا  می شـود. بـا ایـن وصـف حرفـم را خاصـه 
در رونـد بسـط نیهیلیسـم و فروپاشـی ارزش هـای 

اخاقـی و فروپاشـی حیـات اخاقـی در جامعه مـان 
هسـتیم؛ بـه ایـن اعتبـار مـا بـا جهانیـان مشـترک 
بـه  متعلـق  بی اخاقی هـا  از  پـاره ای  هسـتیم. 
سـاختارهای اقتصادی و حیات عینی مان اسـت. 
کـه مـا ریشـه های عمیقـی  نکتـه دیگـر ایـن اسـت 
داشـته ایم که آن ها هنوز سـد سـکندری هسـتند و 
اجـازه نداده انـد نیهیلیسـم اخاقـی بـه نحو مطلق 
و بـه آن معنـا کـه در جوامـع غربی تحقق یافته، در 

جامعـه مـا غلبـه پیـدا کند.

آیا از منظر شما می توان 
نظام های اخالقی را به 
نظام های اخالقی سنتی و مدرن 
تقسیم بندی کرد؟ 
ــا نظام هــای  نظام هــای الهیاتــی ســنتی همــواره ب
اخاقــی ربطــی بســیار وثیــق داشــته اند؛ بــه ایــن 
طــی  در  دینــی  اندیشــه های  همــواره  کــه  معنــا 
بــا  تاریــخ حیــات بشــر نســبتی  چنــد هــزار ســال 

اخــاق داشــته، همــواره اتیــک )اخــاق( بــا تئــوس 
اخــاق همــواره  اســت.  بــوده  )خداونــد( مرتبــط 
امــا  اســت،  داشــته  نســبت  خدایــان  یــا  خــدا  بــا 
ایــن ربــط قطــع شــده، انســان  در دوران مــدرن 
اومانیســم،  اســاس  بــر  اســت  کوشــیده  غربــی 
کنــد. امــا بــه نظــر  نوعــی نظــام اخاقــی را متحقــق 
مــن موفــق نشــده و شکســت خورده اســت و یکــی 
زیســت  بحــران  کنونــی،  تمــدن  بحران هــای  از 
اخاقــی اســت؛ یعنــی اخــاق بی متافیزیــک شــده 
کــه در دوران جدیــد  اســت. حرفــم ایــن نیســت 
کــه بــه یــک  گذشــته اســت  بی اخاقــی بیشــتر از 
اعتبــار هــم بیشــتر اســت، امــا حرفــم ایــن اســت کــه 
ــای  ــان و نظام ه ــطه ادی ــاق به واس ــته اخ در گذش
الهیاتــی از یــک بنیــاد متافیزیکــی برخــوردار بــود 
کــه ایــن متافیزیــک در جهــان مــدرن و پســامدرن 
قــرار  انــکار  و  تردیــد  محــل  کامــا  متزلزل شــده، 
ســهولت  بــه  نمی توانیــم  مــا  لــذا  اســت؛  گرفتــه 
یــک متافیزیــک جدیــد اخاقــی را شــکل دهیــم 
و نظام هــای اخاقــی ســنتی نیــز نمی تواننــد بــه 
همــان شــکل گذشــته بــه زندگــی مــا بــاز گردنــد؛ هــر 
ــا شــاید  ــد ت گیرن چنــد می تواننــد محــل تأمــل قــرار 
مرحلــه جدیــدی در حیــات بشــر پیــدا شــود. ظهــور 
صــورت جدیــدی از زندگــی اخاقــی در میــان مــا بــه 
ایــن زودی هــا )یعنــی در چنــد دهــه آینده( متحقق 
نخواهــد شــد. آینــده دور نیــز امــری پیش بینی پذیر 
کــه بتوانــد  نیســت و خــارج از قــدرت بشــری اســت 
آینــده تاریــخ را بــه نحــوی دقیــق پیش بینــی کنــد. 

 از زمان رنسانس 
کنون کوشیده  تا

شده است به 
جای نظام های 
الهیاتی نوعی 

نظام متافیزیکی 
اومانیستی 

تأسیس شود 
که بنیاد نظام 

اخالقی و حیات 
اخالقی قرار گیرد. 
اما هیچ یک از این 
کوشش ها قرین 
موفقیت نبوده 

است
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برداشتی که در جامعه ما رایج 
است، بدبینی نسبت به 
ارتباط میان سیاست و اخالق و جمع 
میان این دو است. چرا این قدر در 
جامعه راجع به پیوند اخالق و 
سیاست احتیاط می کنیم یا اصال از آن 
گریزانیم؟
و  اخــاق  کــه  اســت  ایــن  عمومــی  برداشــت 
سیاســت  و  نیســتند  جمــع  قابــل  سیاســت 
اصطاحــا بی پــدر و مــادر اســت. معمــوال وقتــی 
می برنــد  کار  بــه  تنــدی  بــا  را  اصطــاح  ایــن 
در  نبایــد  شــما  کــه  اســت  ایــن  منظورشــان 
از ارزش هــای اخاقــی ســراغ  حــوزه سیاســت، 
در  کــه  اســت  عرصــه ای  سیاســت  بگیریــد. 
کــه  کار می افتــد؛ چــرا  آنجــا چرتکــه اخاقــی از 
ک هایــی مســتقل از  سیاســت بــا معیارهــا و ما
کار می کنــد و الزاماتــی دارد  ارزش هــای اخاقــی 
ایــن  الزامــات اخاقــی ســازگار نیســت.  بــا  کــه 
جناب عالــی  و  اســت  عمومــی  برداشــت  یــک 
جــا  بســیار  هــم  مــا  جامعــه  در  کــه  می دانیــد 
کــه  کنــم  افتــاده اســت. مــن می خواهــم عــرض 
ــأهای  ــی از منش ــودش یک ــی خ ــاور عموم ــن ب ای

سیاســت  و  جامعــه  در  مــا  بی اخاقــی  مهــم 
اســت. یعنــی نمی خواهــم بگویــم ایــن حــرف 
ایــن  بگویــم  می خواهــم  بلکــه  خطاســت؛ 
حتــی  اســت.  ک  خطرنــا خطــای  یــک  حــرف 
خطــای  بــاور  یــک  ایــن  بگویــم  نمی خواهــم 
کــه از ســِر ســادگی  ــه اســت  ک معصومان ــا خطرن
بلکــه  اســت؛  کــرده  پیــدا  رواج  بی پیرایگــی  و 
ک پیچیــده  فراتــر از آن، یــک خطــای خطرنــا
در  لزومــا  تزویــر  ایــن  البتــه  اســت.  مزّورانــه  و 
کــه ایــن بــاور را دارنــد،  تــراز تک تــک افــرادی 
گاهانــه نیســت؛ بلکــه عــرف  عامدانــه و خودآ
کارکــرد  و تقلیــد و عــادت و پذیــرش عمومــی و 
ــاور دارد، بســیاری از  ــه ایــن ب ک آسایش بخشــی 
گاه بــه ســوی درونی کــردن ایــن  مــا را ناخــودآ
ک پیچیــده و مزورانه رانده  بــاور خطــای خطرنا
اســت. چطــور؟ از طریــق مکانیزم هــای پیچیده 
گریــز  گاه روان شــناختی، مکانیزم هــای  ناخــودآ
کــه می خواهنــد  از مســئولیت و مکانیزم هایــی 
مــا را از تقیــدات و تعهــدات و مســئولیت های 
کــه  کننــد. مکانیزم هایــی  اجتماعــی خــاص 
بــه مــا فراغــت خاطــر دهنــد تــا همــه خطاهایــی 
اســت،  جــاری  اجتماعــی  زندگــی  در  کــه  را 

اخالق سیاست ݡگریز
ݡگفت و ݡگو با محمد مهدی مجاهدی عضو هیئت علمـــݡی پژوهشݡگاه علوم انسانــــݡی و مطالعات فرهنݡگـــݡی

گــون محــل افتــراق  گونا کــه در طــول تاریــخ و در زمان هــای  دوگانــه اخــالق و سیاســت از جملــه دوگانه هایــی اســت 
نظریه هــای متفــاوت و متضــاد بــوده اســت. نمی تــوان از جامعــه اخالقی صحبت کرد، اما از بررســی نســبت میــان دو 
ســاحت اخــالق و سیاســت و تحلیــل جایــگاه واقعــی اخــالق در جامعــه و دخالــت آن در سیاســت و جامعــه، ســخن 
نگفــت. طبیعتــا یکــی از بســترهای مــورد نیــاز بــرای نیــل بــه جامعــه اخالقــی، ایفــای مســئولیت هــر یــک از شــهروندان 
کــه دارنــد،  کلیــت جامعــه در راســتای خیــرات عمومــی اســت. ایــن مباحــث بــه دلیــل اهمیتــی  نســبت بــه یکدیگــر و 
نیازمنــد آن اســت کــه بــه صــورت دقیــق و عمیــق، مــورد تحلیــل و موشــکافی قــرار گیرنــد. بنابرایــن بــر آن شــدیم تــا در 
گفت وگویــی خواندنــی بــا دکتــر مجاهــدی بــه نســبت میــان اخــالق و سیاســت، نســبت میــان نقــش سیاســی مــردم 

ح در ایــن حــوزه بپردازیــم. در جامعــه اخالقــی و مفاهیــم مهــم و مطــر

کــه بــه  به آســانی بــه قصورهایــی ارجــاع دهیــم 
سیاســت و اهــل آن محــدود و مربــوط می شــود. 
قصورهایــی که ناشــی از بی اخاقــی ذاتی دامنه 
کــه مــا از سیاســت  سیاســت اســت و تــا جایــی 
کنــاره بگیریــم، البــد دســت و دامــن مــا از آن هــا 
دامنــه  در  را  نقشــمان  گــر  ا یعنــی  مبراســت. 
کنیــم، دیگــر مســئولیتی متوجــه  سیاســت انــکار 
مــا نیســت. ایــن نوعــی فراغــت خاطر و آســودگی 
و  پرخطــا  مکانیــزم  چنیــن  مــی آورد.  خیــال 
ــودی به شــدت در  ــداز و تزویرآل پرخطــر و غلط ان
کــه بی اخاقــی عمومــی  جوامعــی شــایع اســت 
در  دارد.  رواج  سیاســت  عرصــه  در  خصوصــا 
ایــن جوامــع، بــه آســانی هــم نمی تــوان ایــن 
کــرد. چــرا؟ چــون بــه محــض اینکــه  بــاور را نقــد 
کــه  ایــده می کنیــد  ایــن  نقــد  بــه  شــما شــروع 
نســبت اخــاق و سیاســت مطلقــا چنیــن چیــزی 
مــورد  نیســت،  می شــود،  تصــور  عمومــا  کــه 
شــما  گویــی  می گیریــد.  قــرار  ســوءظن  و  نقــد 
یــا  سیاســت مداران  آلودگی هــای  می خواهیــد 
کنیــد  بی اخاقی هــای قدرت طلبــان را توجیــه 
کنیــد.  را توجیــه  یــا می خواهیــد قدرت طلبــی 
کــه اینجــا مــن بــرای  بــه همیــن دلیــل اســت 
توضیــح مــرادم، بایــد بســیار بااحتیــاط و بادقــت 
چنــد مفهــوم را از هــم تمییــز دهــم و در مــورد 

کنــم. مناســبات میــان آن هــا صحبــت 
چگونگــی  و  آن  چیســتی  و  اخــاق  مــورد  در 
مــا  سیاســی،  و  مدنــی  زندگــی  بــا  آن  نســبت 
کــه »مؤلفــه  کنیــم  بایــد از ایــن پرســش شــروع 
چیســت؟«  سیاســت  و  جامعــه  قوام بخــش 
قــوام  محــوری  چــه  گــرد  سیاســت  و  جامعــه 
کــه  کــدام محــور اســت  می گیــرد و می گــردد؟ 
وقتــی سســت می شــود، قــوام و داوم جامعــه، 
سیاســت و مدنیــت مــا بــه خطــر می افتــد؟ بــه 
تعبیــر دیگر، باید نســبت سیاســت و اخــاق را در 
منشــأ سیاســت و اخاق بکاویم، یعنی بپرســیم 
کــه منشــأ سیاســت و اخــاق چــه نســبتی بــا هــم 
جــدا  هــم  از  دنیاهایــی  دو،  ایــن  آیــا  دارنــد؟ 
گاهــی بــا هــم تصــادف و تاقــی  کــه  هســتند 
می کننــد و تزاحــم یــا تائــم پیــدا می کننــد یــا 
اینکــه داســتان ایــن دو بــا هــم از جنــس دیگری 

اســت.

بحث راجع به ریشه های تاریخی 
یک موضوع، معموال یکی از 
مهم ترین مدخل های شناختی و 
تحلیلی آن موضوع است. در تاریخ و 
از گذشته های دور، به ارتباط میان 
سیاست و اخالق، چگونه نگریسته 
می شده است؟
سیاســی اجتماعی،  اندیشــه های  تاریــخ  در 
برگردیــم،  آغازیــن  نقــاط  دورتریــن  بــه  وقتــی 

ــه از ســعادت  گریزان ــده ای دنیا ــه ای ک می بینیــم 
ــده،  ــن ای ــاس ای ــر اس ــت. ب گرف ــکل  ــات ش و نج
ــن  ــه غیرممک ــات در درون جامع ــعادت و نج س
بــر  بلکــه  جامعــه  درون  در  نه تنهــا  و  اســت 
کــی غیرممکــن اســت. بــه تعبیــر  کــره خا روی 
گویــی وجــود مــا در وضعیتــی تراژیــک و  دیگــر 
گرفتــه اســت. مطابــق ایــن بــاور  ک شــکل  دردنــا
کــی بــه  کــره خا کهــن، آدمیــزاد در حالــی بــر روی 
کــه اساســا  دنبــال ســعادت و نجــات می گــردد 
کــی بــه دســت  ســعادت و نجــات بــر روی کــره خا
کــه  نمی آیــد. بــه ایــن ترتیــب، همــه آن چیــزی 
از جنــس تعلقــات دنیــوی، یعنــی پیوندهــای 
و  ســعادت  مانــع  اســت،  اجتماعــی  و  مــادی 
نجــات دانســته می شــد. گذشــته از مقام تحقق 
مقــام  در  حتــی  این جهانــی  زندگــی  عینــی، 
تعریــف هــم بــا ســعادت و نجــات قابــل جمــع بــه 
نظــر نمی رســید. بنابرایــن، در تاریــخ مکتــوب 
نوعــی  زود  خیلــی  می بینیــم  بشــری،  جوامــع 
رابطه ســتیزی  جامعه ســتیزی،  دنیاســتیزی، 
در  گرفــت.  شــکل  برخورداری ســتیزی  و 
کلبــی  اخــاق  متقــدم،  اخاقــی  نظام هــای 
ــاق  ــمی از اخ ــک قس ــلکی )Cynicism( و ی مس
رواقــی )Stoicism( و یــک شــاخه قدرتمنــد از 
کــه دقیقــا  اخــاق مســیحیت نخســتین داریــم 
گریــز  در ســتیز بــا دنیــا یــا خوارشــماری دنیــا یــا 
از دنیــا شــکل می گیرنــد. در ایــن طــرق اخاقــی 
کــه خیلــی زود پایشــان بــه جوامــع مســلمان هــم 
بــاز شــد، همــه بــار ســعادت و نجــات را بــر دوِش 
ســتیز بــا جامعــه یــا قــدرت یــا ثــروت و حتــی لذت 
گریــز و پرهیــز از آن هــا می گــذارد. چنانکــه در  یــا 
برخــی از ایــن طریقت هــا حتــی غــذای لذیــذ، 
حتــی  و  ازدواج  خوشــایند،  معاشــرت های 
فرزنــدآوری، بــه دلیــل برانگیختــن لــذت، منــع 
چیــزی  آن  همــه  از  گریــز  و  پرهیــز  می شــود. 
سیاســت  و  جامعــه  نظام یافتــن  مســتلزم  کــه 
کلیــد ســعادت و  اســت و بلکــه ســتیز بــا دنیــا، 
گریــز و پرهیــز  نجــات دانســته شــده اســت. ایــن 
اقســام طــرق رهبانیــت و  انحــا و  و ســتیز، در 
تصــوف هــم در بخــش وســیعی از تاریــخ جوامــع 
گســترده شــده اســت. امــروزه هــم شــما  دینــی 
ــی  ــب نوع ــا در قال ــه م ــه های آن را در جامع ریش
سیاست ســتیز،  جامعه ســتیز،  تنزه طلبــی 
ثروت ســتیز یــا قدرت ســتیز ماحظــه می کنیــد 
اخــاِق  ایــن  اســت.  کــرده  پیــدا  اســتمرار  کــه 
پرهیــز و ســتیز بــا جامعــه و سیاســت اســت. پــس 
از چنــدی، متدینــان متزهــد ُبعــد دیگــری هــم 
کردنــد. مطابــق  بــه ایــن ســتیز و پرهیــز اضافــه 
تعالیــم ایشــان، پرداختــن بــه امــور دنیــا، نه تنهــا 
خطای اخاقی و مانع ســعادت و نجات اســت، 
می کنــد،  ایجــاد  کــه  غفلتــی  علــت  بــه  بلکــه 
ــان  ــود هــم هســت. در واقــع، پیــروان ادی گناه آل
پیشامســیحی  گریــزی  دنیا بــر  جدیــدی  بعــد 

گنــاه بــود. یعنــی  کــه همیــن مفهــوم  افزودنــد 
ایــده دنیاســتیزی و  پیــش از مســیحیت هــم 
گریــزی وجــود داشــت، ولــی بــا مســیحیت و  دنیا
بعــدا بــا برخــی طــرق صوفیــه در جهــان اســام، 
گناه آلودگــی دنیــا هــم بــه دنیاســتیزی و  ُبعــد 
گریــزی اضافــه شــد. یعنــی تــا قبــل از ظهــور  دنیا
مســیحیت زاهدانــه، ایــن پرداختــن بــه دنیــا 
فقــط خطــای اخاقــی بــود و مانــع ســعادت و 
نجــات وجــدان اخاقــی آدمیــزاد بــود، ولــی بعــدا 
گنــاه تعبیــر شــد.  بــه زبــان ادیــان، ایــن خطــا بــه 
یعنــی یــک ُبعــد تحذیــری و وازنشــی جدیــد بــه 
ــا آن، آلوده شــدن  کــه منطبــق ب آن اضافــه شــد 
ســرفصل  و  منشــأ  اساســا  ثــروت  و  قــدرت  بــه 
از آن  گناهــی غیــر  گناهــان دیــده شــد؛  دیگــر 
ــر دوش  کــه ب  )original sin( »گنــاه نخســتین«
خــود حمــل می کنیــم و در هســتی مــا نهفتــه 
از  ناشــی  اســام  جهــان  در  خطــا  ایــن  اســت. 
گرفتــن »حــب دنیــا« و »پرداختــن بــه امــور  یکــی 
دنیــوی« بــود. یکســان گرفتــن ایــن دو در تاریــخ 
بســیار  خطایــی  مســلمانان،  جمعــی  زندگــی 
بــزرگ بــود. در تعالیــم اصیــل اســامی، آنچه که 
کّلِ خطیئــة« معرفــی شــده بــود، نفــس  »رأُس 
پرداختــن بــه دنیــا نبــود، بلکــه »حب الدنیــا«، 
میــان  کم کــم  ولــی  بــود.  دنیاپرســتی  یعنــی 
کــه نجــات و ســعادت  مســلمانان هــم جــا افتــاد 
بــا جدی گرفتــن دنیــا ســازگار نیســت. به طــور 
گروهــی بــزرگ از  مشــخص همیــن امــروز هــم 
گــر مســئولیتی  گمــان می کننــد ا متدینــان به جــّد 
و  بگیرنــد  عهــده  بــر  اقتصــادی  یــا  سیاســی 
همــه  بگذارنــد،  تصمیمــی  پــای  امضایــی 
بــه  تصمیــم  آن  احتمالــی  نامطلــوب  عواقــب 
گریبانگیــر آن هــا  گناهــی نابخشــودنی  عنــوان 
خواهــد شــد و از عهــده یکــی از آن هــا هــم بــر 
ــر  ــر خواهــی ســامت ب گ ــذا »ا ــد آمــد، و ل نخواهن
گــر می خواهــی ســالم بمانــی، بایــد  کنــار اســت.« ا
کنــی.  کناره گیــری  از دنیــا و مســئولیت های آن 
اســت  بهتــر  عمومــی،  برداشــت  ایــن  مطابــق 
آدمــی از همــان اول اصــا در مظــان پذیــرش 

مســئولیت سیاســی و اجتماعــی قــرار نگیــرد.
بگذاریــد مثالــی بــرای شــما بزنــم. از حضــرت 
نقــل  کــوه«  فــراز  بــر  »موعظــه ای  در  مســیح 
کــه »خوشــا بــه حــال محرومــان و  شــده اســت 
کــه آنــان وارثــان زمیننــد.«  ســتمدیدگان چــرا 
کــه  بــه همیــن معنایــی  ایــن ســخن معمــوال 
از  یکــی  ایــن  می شــود.  حمــل  کــردم،  عــرض 
فهــم  همیــن  بــرای  دینــی  اســناد  مهم تریــن 
ــه اخــاق و سیاســت اســت.  نادرســت نســبت ب
کــه تعبیــر »الذیــن اســتضعفوا فــی  جالــب اســت 
االرض« در آیــه پنجــم ســوره قصــص، دقیقــا 
بــه همیــن معنــای مســیحی و یهــودی اشــاره 
عیــن  انجیــل  در  هــم  و  تــورات  در  هــم  دارد. 

پیروان ادیان 
بعد جدیدی 
گریزی  بر دنیا

پیشامسیحی 
افزودند که همین 
مفهوم گناه بود. 

یعنی پیش از 
مسیحیت هم 

ایده دنیاستیزی 
گریزی  و دنیا

وجود داشت، 
ولی با مسیحیت 

و بعدا با برخی 
طرق صوفیه در 
جهان اسالم، 

ُبعد گناه آلودگی 
دنیا هم به 

دنیاستیزی و 
گریزی اضافه  دنیا

شد.
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برداشتی که در جامعه ما رایج 
است، بدبینی نسبت به 
ارتباط میان سیاست و اخالق و جمع 
میان این دو است. چرا این قدر در 
جامعه راجع به پیوند اخالق و 
سیاست احتیاط می کنیم یا اصال از آن 
گریزانیم؟
و  اخــاق  کــه  اســت  ایــن  عمومــی  برداشــت 
سیاســت  و  نیســتند  جمــع  قابــل  سیاســت 
اصطاحــا بی پــدر و مــادر اســت. معمــوال وقتــی 
می برنــد  کار  بــه  تنــدی  بــا  را  اصطــاح  ایــن 
در  نبایــد  شــما  کــه  اســت  ایــن  منظورشــان 
از ارزش هــای اخاقــی ســراغ  حــوزه سیاســت، 
در  کــه  اســت  عرصــه ای  سیاســت  بگیریــد. 
کــه  کار می افتــد؛ چــرا  آنجــا چرتکــه اخاقــی از 
ک هایــی مســتقل از  سیاســت بــا معیارهــا و ما
کار می کنــد و الزاماتــی دارد  ارزش هــای اخاقــی 
ایــن  الزامــات اخاقــی ســازگار نیســت.  بــا  کــه 
جناب عالــی  و  اســت  عمومــی  برداشــت  یــک 
جــا  بســیار  هــم  مــا  جامعــه  در  کــه  می دانیــد 
کــه  کنــم  افتــاده اســت. مــن می خواهــم عــرض 
ــأهای  ــی از منش ــودش یک ــی خ ــاور عموم ــن ب ای

سیاســت  و  جامعــه  در  مــا  بی اخاقــی  مهــم 
اســت. یعنــی نمی خواهــم بگویــم ایــن حــرف 
ایــن  بگویــم  می خواهــم  بلکــه  خطاســت؛ 
حتــی  اســت.  ک  خطرنــا خطــای  یــک  حــرف 
خطــای  بــاور  یــک  ایــن  بگویــم  نمی خواهــم 
کــه از ســِر ســادگی  ــه اســت  ک معصومان ــا خطرن
بلکــه  اســت؛  کــرده  پیــدا  رواج  بی پیرایگــی  و 
ک پیچیــده  فراتــر از آن، یــک خطــای خطرنــا
در  لزومــا  تزویــر  ایــن  البتــه  اســت.  مزّورانــه  و 
کــه ایــن بــاور را دارنــد،  تــراز تک تــک افــرادی 
گاهانــه نیســت؛ بلکــه عــرف  عامدانــه و خودآ
کارکــرد  و تقلیــد و عــادت و پذیــرش عمومــی و 
ــاور دارد، بســیاری از  ــه ایــن ب ک آسایش بخشــی 
گاه بــه ســوی درونی کــردن ایــن  مــا را ناخــودآ
ک پیچیــده و مزورانه رانده  بــاور خطــای خطرنا
اســت. چطــور؟ از طریــق مکانیزم هــای پیچیده 
گریــز  گاه روان شــناختی، مکانیزم هــای  ناخــودآ
کــه می خواهنــد  از مســئولیت و مکانیزم هایــی 
مــا را از تقیــدات و تعهــدات و مســئولیت های 
کــه  کننــد. مکانیزم هایــی  اجتماعــی خــاص 
بــه مــا فراغــت خاطــر دهنــد تــا همــه خطاهایــی 
اســت،  جــاری  اجتماعــی  زندگــی  در  کــه  را 

اخالق سیاست ݡگریز
ݡگفت و ݡگو با محمد مهدی مجاهدی عضو هیئت علمـــݡی پژوهشݡگاه علوم انسانــــݡی و مطالعات فرهنݡگـــݡی

گــون محــل افتــراق  گونا کــه در طــول تاریــخ و در زمان هــای  دوگانــه اخــالق و سیاســت از جملــه دوگانه هایــی اســت 
نظریه هــای متفــاوت و متضــاد بــوده اســت. نمی تــوان از جامعــه اخالقی صحبت کرد، اما از بررســی نســبت میــان دو 
ســاحت اخــالق و سیاســت و تحلیــل جایــگاه واقعــی اخــالق در جامعــه و دخالــت آن در سیاســت و جامعــه، ســخن 
نگفــت. طبیعتــا یکــی از بســترهای مــورد نیــاز بــرای نیــل بــه جامعــه اخالقــی، ایفــای مســئولیت هــر یــک از شــهروندان 
کــه دارنــد،  کلیــت جامعــه در راســتای خیــرات عمومــی اســت. ایــن مباحــث بــه دلیــل اهمیتــی  نســبت بــه یکدیگــر و 
نیازمنــد آن اســت کــه بــه صــورت دقیــق و عمیــق، مــورد تحلیــل و موشــکافی قــرار گیرنــد. بنابرایــن بــر آن شــدیم تــا در 
گفت وگویــی خواندنــی بــا دکتــر مجاهــدی بــه نســبت میــان اخــالق و سیاســت، نســبت میــان نقــش سیاســی مــردم 

ح در ایــن حــوزه بپردازیــم. در جامعــه اخالقــی و مفاهیــم مهــم و مطــر

کــه بــه  به آســانی بــه قصورهایــی ارجــاع دهیــم 
سیاســت و اهــل آن محــدود و مربــوط می شــود. 
قصورهایــی که ناشــی از بی اخاقــی ذاتی دامنه 
کــه مــا از سیاســت  سیاســت اســت و تــا جایــی 
کنــاره بگیریــم، البــد دســت و دامــن مــا از آن هــا 
دامنــه  در  را  نقشــمان  گــر  ا یعنــی  مبراســت. 
کنیــم، دیگــر مســئولیتی متوجــه  سیاســت انــکار 
مــا نیســت. ایــن نوعــی فراغــت خاطر و آســودگی 
و  پرخطــا  مکانیــزم  چنیــن  مــی آورد.  خیــال 
ــودی به شــدت در  ــداز و تزویرآل پرخطــر و غلط ان
کــه بی اخاقــی عمومــی  جوامعــی شــایع اســت 
در  دارد.  رواج  سیاســت  عرصــه  در  خصوصــا 
ایــن جوامــع، بــه آســانی هــم نمی تــوان ایــن 
کــرد. چــرا؟ چــون بــه محــض اینکــه  بــاور را نقــد 
کــه  ایــده می کنیــد  ایــن  نقــد  بــه  شــما شــروع 
نســبت اخــاق و سیاســت مطلقــا چنیــن چیــزی 
مــورد  نیســت،  می شــود،  تصــور  عمومــا  کــه 
شــما  گویــی  می گیریــد.  قــرار  ســوءظن  و  نقــد 
یــا  سیاســت مداران  آلودگی هــای  می خواهیــد 
کنیــد  بی اخاقی هــای قدرت طلبــان را توجیــه 
کنیــد.  را توجیــه  یــا می خواهیــد قدرت طلبــی 
کــه اینجــا مــن بــرای  بــه همیــن دلیــل اســت 
توضیــح مــرادم، بایــد بســیار بااحتیــاط و بادقــت 
چنــد مفهــوم را از هــم تمییــز دهــم و در مــورد 

کنــم. مناســبات میــان آن هــا صحبــت 
چگونگــی  و  آن  چیســتی  و  اخــاق  مــورد  در 
مــا  سیاســی،  و  مدنــی  زندگــی  بــا  آن  نســبت 
کــه »مؤلفــه  کنیــم  بایــد از ایــن پرســش شــروع 
چیســت؟«  سیاســت  و  جامعــه  قوام بخــش 
قــوام  محــوری  چــه  گــرد  سیاســت  و  جامعــه 
کــه  کــدام محــور اســت  می گیــرد و می گــردد؟ 
وقتــی سســت می شــود، قــوام و داوم جامعــه، 
سیاســت و مدنیــت مــا بــه خطــر می افتــد؟ بــه 
تعبیــر دیگر، باید نســبت سیاســت و اخــاق را در 
منشــأ سیاســت و اخاق بکاویم، یعنی بپرســیم 
کــه منشــأ سیاســت و اخــاق چــه نســبتی بــا هــم 
جــدا  هــم  از  دنیاهایــی  دو،  ایــن  آیــا  دارنــد؟ 
گاهــی بــا هــم تصــادف و تاقــی  کــه  هســتند 
می کننــد و تزاحــم یــا تائــم پیــدا می کننــد یــا 
اینکــه داســتان ایــن دو بــا هــم از جنــس دیگری 

اســت.

بحث راجع به ریشه های تاریخی 
یک موضوع، معموال یکی از 
مهم ترین مدخل های شناختی و 
تحلیلی آن موضوع است. در تاریخ و 
از گذشته های دور، به ارتباط میان 
سیاست و اخالق، چگونه نگریسته 
می شده است؟

سیاســی اجتماعی،  اندیشــه های  تاریــخ  در 
برگردیــم،  آغازیــن  نقــاط  دورتریــن  بــه  وقتــی 

ــه از ســعادت  گریزان ــده ای دنیا ــه ای ک می بینیــم 
ــده،  ــن ای ــاس ای ــر اس ــت. ب گرف ــکل  ــات ش و نج
ــن  ــه غیرممک ــات در درون جامع ــعادت و نج س
بــر  بلکــه  جامعــه  درون  در  نه تنهــا  و  اســت 
کــی غیرممکــن اســت. بــه تعبیــر  کــره خا روی 
گویــی وجــود مــا در وضعیتــی تراژیــک و  دیگــر 
گرفتــه اســت. مطابــق ایــن بــاور  ک شــکل  دردنــا
کــی بــه  کــره خا کهــن، آدمیــزاد در حالــی بــر روی 
کــه اساســا  دنبــال ســعادت و نجــات می گــردد 
کــی بــه دســت  ســعادت و نجــات بــر روی کــره خا
کــه  نمی آیــد. بــه ایــن ترتیــب، همــه آن چیــزی 
از جنــس تعلقــات دنیــوی، یعنــی پیوندهــای 
و  ســعادت  مانــع  اســت،  اجتماعــی  و  مــادی 
نجــات دانســته می شــد. گذشــته از مقام تحقق 
مقــام  در  حتــی  این جهانــی  زندگــی  عینــی، 
تعریــف هــم بــا ســعادت و نجــات قابــل جمــع بــه 
نظــر نمی رســید. بنابرایــن، در تاریــخ مکتــوب 
نوعــی  زود  خیلــی  می بینیــم  بشــری،  جوامــع 
رابطه ســتیزی  جامعه ســتیزی،  دنیاســتیزی، 
در  گرفــت.  شــکل  برخورداری ســتیزی  و 
کلبــی  اخــاق  متقــدم،  اخاقــی  نظام هــای 
ــاق  ــمی از اخ ــک قس ــلکی )Cynicism( و ی مس
رواقــی )Stoicism( و یــک شــاخه قدرتمنــد از 
کــه دقیقــا  اخــاق مســیحیت نخســتین داریــم 
گریــز  در ســتیز بــا دنیــا یــا خوارشــماری دنیــا یــا 
از دنیــا شــکل می گیرنــد. در ایــن طــرق اخاقــی 
کــه خیلــی زود پایشــان بــه جوامــع مســلمان هــم 
بــاز شــد، همــه بــار ســعادت و نجــات را بــر دوِش 
ســتیز بــا جامعــه یــا قــدرت یــا ثــروت و حتــی لذت 
گریــز و پرهیــز از آن هــا می گــذارد. چنانکــه در  یــا 
برخــی از ایــن طریقت هــا حتــی غــذای لذیــذ، 
حتــی  و  ازدواج  خوشــایند،  معاشــرت های 
فرزنــدآوری، بــه دلیــل برانگیختــن لــذت، منــع 
چیــزی  آن  همــه  از  گریــز  و  پرهیــز  می شــود. 
سیاســت  و  جامعــه  نظام یافتــن  مســتلزم  کــه 
کلیــد ســعادت و  اســت و بلکــه ســتیز بــا دنیــا، 
گریــز و پرهیــز  نجــات دانســته شــده اســت. ایــن 
اقســام طــرق رهبانیــت و  انحــا و  و ســتیز، در 
تصــوف هــم در بخــش وســیعی از تاریــخ جوامــع 
گســترده شــده اســت. امــروزه هــم شــما  دینــی 
ــی  ــب نوع ــا در قال ــه م ــه های آن را در جامع ریش
سیاست ســتیز،  جامعه ســتیز،  تنزه طلبــی 
ثروت ســتیز یــا قدرت ســتیز ماحظــه می کنیــد 
اخــاِق  ایــن  اســت.  کــرده  پیــدا  اســتمرار  کــه 
پرهیــز و ســتیز بــا جامعــه و سیاســت اســت. پــس 
از چنــدی، متدینــان متزهــد ُبعــد دیگــری هــم 
کردنــد. مطابــق  بــه ایــن ســتیز و پرهیــز اضافــه 
تعالیــم ایشــان، پرداختــن بــه امــور دنیــا، نه تنهــا 
خطای اخاقی و مانع ســعادت و نجات اســت، 
می کنــد،  ایجــاد  کــه  غفلتــی  علــت  بــه  بلکــه 
ــان  ــود هــم هســت. در واقــع، پیــروان ادی گناه آل
پیشامســیحی  گریــزی  دنیا بــر  جدیــدی  بعــد 

گنــاه بــود. یعنــی  کــه همیــن مفهــوم  افزودنــد 
ایــده دنیاســتیزی و  پیــش از مســیحیت هــم 
گریــزی وجــود داشــت، ولــی بــا مســیحیت و  دنیا
بعــدا بــا برخــی طــرق صوفیــه در جهــان اســام، 
گناه آلودگــی دنیــا هــم بــه دنیاســتیزی و  ُبعــد 
گریــزی اضافــه شــد. یعنــی تــا قبــل از ظهــور  دنیا
مســیحیت زاهدانــه، ایــن پرداختــن بــه دنیــا 
فقــط خطــای اخاقــی بــود و مانــع ســعادت و 
نجــات وجــدان اخاقــی آدمیــزاد بــود، ولــی بعــدا 
گنــاه تعبیــر شــد.  بــه زبــان ادیــان، ایــن خطــا بــه 
یعنــی یــک ُبعــد تحذیــری و وازنشــی جدیــد بــه 
ــا آن، آلوده شــدن  کــه منطبــق ب آن اضافــه شــد 
ســرفصل  و  منشــأ  اساســا  ثــروت  و  قــدرت  بــه 
از آن  گناهــی غیــر  گناهــان دیــده شــد؛  دیگــر 
ــر دوش  کــه ب  )original sin( »گنــاه نخســتین«
خــود حمــل می کنیــم و در هســتی مــا نهفتــه 
از  ناشــی  اســام  جهــان  در  خطــا  ایــن  اســت. 
گرفتــن »حــب دنیــا« و »پرداختــن بــه امــور  یکــی 
دنیــوی« بــود. یکســان گرفتــن ایــن دو در تاریــخ 
بســیار  خطایــی  مســلمانان،  جمعــی  زندگــی 
بــزرگ بــود. در تعالیــم اصیــل اســامی، آنچه که 
کّلِ خطیئــة« معرفــی شــده بــود، نفــس  »رأُس 
پرداختــن بــه دنیــا نبــود، بلکــه »حب الدنیــا«، 
میــان  کم کــم  ولــی  بــود.  دنیاپرســتی  یعنــی 
کــه نجــات و ســعادت  مســلمانان هــم جــا افتــاد 
بــا جدی گرفتــن دنیــا ســازگار نیســت. به طــور 
گروهــی بــزرگ از  مشــخص همیــن امــروز هــم 
گــر مســئولیتی  گمــان می کننــد ا متدینــان به جــّد 
و  بگیرنــد  عهــده  بــر  اقتصــادی  یــا  سیاســی 
همــه  بگذارنــد،  تصمیمــی  پــای  امضایــی 
بــه  تصمیــم  آن  احتمالــی  نامطلــوب  عواقــب 
گریبانگیــر آن هــا  گناهــی نابخشــودنی  عنــوان 
خواهــد شــد و از عهــده یکــی از آن هــا هــم بــر 
ــر  ــر خواهــی ســامت ب گ ــذا »ا ــد آمــد، و ل نخواهن
گــر می خواهــی ســالم بمانــی، بایــد  کنــار اســت.« ا
کنــی.  کناره گیــری  از دنیــا و مســئولیت های آن 
اســت  بهتــر  عمومــی،  برداشــت  ایــن  مطابــق 
آدمــی از همــان اول اصــا در مظــان پذیــرش 

مســئولیت سیاســی و اجتماعــی قــرار نگیــرد.
بگذاریــد مثالــی بــرای شــما بزنــم. از حضــرت 
نقــل  کــوه«  فــراز  بــر  »موعظــه ای  در  مســیح 
ــه حــال محرومــان و  ــا ب ــه »خوش ک ــت  شــده اس
کــه آنــان وارثــان زمیننــد.«  ســتمدیدگان چــرا 
کــه  بــه همیــن معنایــی  ایــن ســخن معمــوال 
از  یکــی  ایــن  می شــود.  حمــل  کــردم،  عــرض 
فهــم  همیــن  بــرای  دینــی  اســناد  مهم تریــن 
ــه اخــاق و سیاســت اســت.  نادرســت نســبت ب
کــه تعبیــر »الذیــن اســتضعفوا فــی  جالــب اســت 
االرض« در آیــه پنجــم ســوره قصــص، دقیقــا 
بــه همیــن معنــای مســیحی و یهــودی اشــاره 
عیــن  انجیــل  در  هــم  و  تــورات  در  هــم  دارد. 

پیروان ادیان 
بعد جدیدی 
گریزی  بر دنیا

پیشامسیحی 
افزودند که همین 
مفهوم گناه بود. 

یعنی پیش از 
مسیحیت هم 

ایده دنیاستیزی 
گریزی  و دنیا

وجود داشت، 
ولی با مسیحیت 

و بعدا با برخی 
طرق صوفیه در 
جهان اسالم، 

ُبعد گناه آلودگی 
دنیا هم به 

دنیاستیزی و 
گریزی اضافه  دنیا

شد.
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کامــا بــا  باعــث می شــود آن هــا از قــدرت خــود 
خســت اســتفاده کننــد و طغیــان نکننــد، و حتی 
گــر بــر آن هــا ســتمی مــی رود، تــا بیشــترین حــد  ا
ممکــن از مقابله به مثــل و تاوان گرفتــن پرهیــز 

کننــد.
منظور من از آوردن این مثال تفسیری  مقایسه ای 
کـه خدمـت  و بینامتنـی و بینافرهنگـی ایـن اسـت 
گریـز  کنـم چقـدر ایـن اخـاق پرهیـز و  شـما عـرض 
تقدیـس  به غلـط  و  اسـت  گسـترده دامن  سـتیز  و 
شـده اسـت و مـا را حتـی از فهـم آموزه هـای اخاقـی 
مشـترک ادیان باز داشـته اسـت و چقدر این پرهیز 
بـرای  اسـت.  جاافتـاده  و  قدیمـی  سـتیز  و  گریـز  و 
همیـن، سـخن گفتن در نقـد ایـن بـاور جاافتـاده، 
شـبیه انـکار بدیهیـات اسـت. دنیـا را عیـن آلودگـی  
دیـدن، قـدرت را سرچشـمه فسـاد دیدن و ثـروت را 
گل و الیـی بـه شـمار آوردن کـه ممکن نیسـت شـما 
در آن پـا بگذاریـد و دامنتـان آلوده نشـود، این فهم 

بسـیار جاافتـاده اسـت.
در رقابــت بــا ایــن نــگاه از همــان عهــد باســتان، 
گرفــت. ایــن نــگاه، اخــاق  نــگاه دیگــری شــکل 
را در تــراز فــرد منفصــل از جامعــه یعنــی فــردی 
ــا  ــا و دیره ــه غاره ــود ب ــات خ ــرای نج ــد ب ــه بای ک
و بــه رهبانیــت و تصــوف پنــاه ببــرد، نمی بینــد 
بلکــه اخــاق را امــری ارتباطــی می بینــد و آن را 
در  هــم  آن  می کنــد،  جســت وجو  »رابطــه«  در 
اخــاق  رســاله  اجتماعــی.  و  مدنــی  مناســبات 
نیکوماخوســی دیرینه تریــن ســند اخــاق مدنــی 
تــا  باســتان  یونــان  از دوران  اســت.  و سیاســی 
یــک خــط فکــری برجســته و درخشــان  امــروز 
گــر  کــه نشــان می دهــد ا پیگیــری شــده اســت 
مســئولیت  احســاس  دیگــری  قبــال  در  شــما 
نکنیــد و بــرای مســئولیت خودتــان، در نهایــت 
کوشــش نکنیــد، ســعادت و  ــوان خــود  تــوش و ت
نجــات فــردی شــما هــم بــه دســت نخواهــد آمــد. 
گمــان می کنیــد،  کــه  کرده ایــد  یعنــی خودفریبــی 
می توانیــد در غیــاب احســاس مســئولیت جمعــی 
و ادای آن مســئولیت، خودتــان را نجــات دهید. 
قبــال  در  خــود  مســئولیت  دربــاره  کــه  کســی 
دیگــران بــرای ارتقــای وضعیــت زندگــی جمعــی 
کوشــش  و حــذف خطــا و خطــر از زندگــی جمعــی 
نمی کنــد، بــار مســئولیت را بــه دوش نمی کشــد 
و مســئولیت خــود را بــه رســمیت نمی شناســد، 
بی واســطه ترین  و  اولیــن  ایــن  قبــال  در  کســی 
بی مســئولیتی  احســاس  خــود  مناســبات 
می کنــد، مثــا در قبــال خانــواده، اهالــی محــل و 
کــه دارد  اهالــی شــهر، در واقــع او تصــور می کنــد 
کــه  زندگــی اخاقــی را پیــش می بــرد، در صورتــی 
ایــن  او نمــاد اوج خودخواهــی آدمیــزاد اســت. 
کــه بــه محض  خودخواهــی همــان چیــزی اســت 
اینکه در شــما مســتقر شــد، دیگر از اخاق چیزی 
باقــی نمی مانــد. آنچــه باقــی می مانــد، خــود را 
برتــر از دیگــران دیــدن و خــود را تافتــه جدابافتــه 
از دیگــران خواســتن و بــر روی ایــن جدابافتگــی 

گذاشــتن اســت. نــام ســعادت و نجــات 
یونــان  همــان  از  نــگاه  ایــن  فلســفی  بیــان 
باســتان شــروع می شــود. البتــه بایــد اعتــراف 

اســت:  آمــده  کلمــات  همیــن  بــا  آیــه  همیــن 
و  می شــود  مســتضعفین  نصیــب  الهــی  منــت 
و  منــت  می رســند.  زمیــن  وراثــت  بــه  ایشــان 
معنایی انــد  عنصــر  ســه  اســتضعاف  و  وراثــت 
کنــار یکدیگــر در آیاتــی بســیار مشــابه و  کــه در 
تقریبــا یکســان در عهــد عتیــق و عهــد جدیــد 
و قــرآن نشســته اند. مــن در ســخنرانی »شــب 
شــانزدهم« مــاه رمضــان امســال بــه میزبانــی 
ایــن  کــه  دادم  توضیــح  مفصــل  دین آنایــن، 
فهــم خطــا از »مســتضعفین« یک ریشــه قدیمی 
کهــن عهــد عتیــق  دارد. مترجمــان نســخه های 
ــی در  ــه انگلیس ــی ب ــان یونان ــد از زب ــد جدی و عه
کلمــه یونانــی praus در ایــن آیــه بــه  برگردانــدن 
ــی  ــاح یونان ــن اصط ــون ای ــد، چ ــت افتادن زحم
می رســاند؛  هم زمــان  را  متعــارض  معنــای  دو 
دو  ایــن  بــه  کــه  واژه ای  انگلیســی  در  ولــی 
کنــد، وجــود  معنــای متعــارض هم زمــان داللــت 
کــه در واژه یونانــی  نــدارد. معنــای دوگانــه ای 
ــه قــدرت و قــوت  praus هســت از یــک طــرف ب
بــه حــزم و  از طــرف دیگــر،  و  داللــت می کنــد 
حلــم و فروتنــی. نهایتــا، اغلــب مترجمــان متون 
 meek کهــن یهــودی و مســیحی واژه انگلیســی
گذاشــتند. هالــه مفهومــی   praus برابــر واژه را 
اســت،  فروتنــی  همــان   meek واژه  در  غالــب 
بــود  ایــن  مقصودشــان  مترجمــان  ایــن  ولــی 
ــر  گ ــه ا ک ــد  ــر می آی کســانی ب کــه فروتنــی فقــط از 
چــون  نکننــد؛  فروتنــی  می تواننــد  بخواهنــد 
فروتنــی از ســر تــرس یــا ضعــف یــا بیچارگــی، 
هرچــه باشــد، فروتنــی نیســت. فروتنــی یــک 
انتخــاب اخاقــی از ســر قــدرت و تــوان اســت. 
فروتنــی بخشــی از اخــاق قــدرت اســت. پــس 
کــه  ــا و قدرتمندانــی  ــا meek یعنــی اقوی praus ی
کــه قــوت  کســانی  سرکشــی نمی کننــد، یعنــی 
و قــدرت دارنــد، ولــی ایــن قــوت و قــدرت را در 
مهــار خــود دارنــد و ســبب سرکشــی و طغیــان 
و  تــورات  در  آیــه  معنــای  نمی شــود.  ایشــان 
وارثــان  کــه  بــود  این چنیــن  واقــع  در  انجیــل 
دارنــد  قــوت  و  قــدرت  کــه  کســانی اند  زمیــن 
ایــن  امــا به تدریــج،  ولــی سرکشــی نمی کننــد. 
و  شــد،  فرامــوش  التزامــی  و  تضمنــی  معنــای 
کمابیــش معــادل weak یعنــی »ضعیــف   meek
در  ایــن  شــد.  فهمیــده  محــروم«  و  مظلــوم  و 
کــه در عهــد عتیــق و عهــد جدیــد،  حالــی اســت 
بــه عنــوان  حضــرت داوود و حضــرت موســی 
موســی  شــده اند.  معرفــی   praus مصادیــق 
نبودنــد،  بیچــاره  و  تنهــا ضعیــف  نــه  و داوود 
بلکــه رهبــر قــوم و جنــگاور و پادشــاه بودنــد. مــا 
ــر  ــه پنجــم ســوره قصــص، تعبی هــم در فهــم آی
»الذیــن اســتضعفوا فــی االرض« را بــه معنــای 
ضعیفــان و مظلومــان و محرومــان و بیچــارگان 
کــه »الذیــن اســتضعفوا فــی  گرفته ایــم؛ در حالــی 
کــه ضعیــف  کســانی اســت  االرض« بــه معنــی 
ــف و  ــه ضعی ک ــانی  کس ــه  ــد، ن ــده ان ــته  ش انگاش
کــه قــوی  کســی اســت  بیچاره انــد. مســتضعف 
کنتــرل و مهــار خویــش  اســت امــا قــدرت او در 
اســت، تیــغ او در نیــام اســت و ایــن نیــام، نیــام 
خــردورزی و عــزم و جــزم اســت، در نیــام اخــاق 
کــه  و مراعات هــای وجدانــی و انســانی اســت 

دارد.  منقطعــی  تاریــخ  نــگاه  ایــن  کــه  کــرد 
یعنــی پــس از اینکــه مســیحیت بــه یــک آرمــان 
رهبانــی و زاهدانــه تبدیــل شــد و بعــد، عالــم 
اســام هــم بــه شــدت درگیــر همیــن نــزاع اخــاق 
ــی  ــای رهبان ــن آموزه ه ــد و از همی ــت ش و سیاس
آموزه هــای  یــا  مســیحی  جامعه ســتیزانه  و 
ــی،  ــر شــد، ایــن اخــاق مدن پیشامســیحی متأث
و  جامعــه  قوام بخــش  کــه  سیاســی  و  شــهری 
سیاســت اســت به مــرور بــه فراموشــی ســپرده 
شــد. ایــن اعــراض از اخــاق سیاســی و مدنــی 
در دوره هایــی یــک پدیــده جهانــی می شــود، نــه 
کنیــد فقــط در عالــم اســام اتفــاق  اینکــه تصــور 
انســان های  گویــی  ایــده،  ایــن  در  می افتــد. 
خــوب را بایــد بیــرون از دامنــه سیاســت پیــدا 
کــه از اخــاق در سیاســت  کــرد و همــه آن چیــزی 
نصیحت الملوک هــا  همیــن  می مانــد،  باقــی 
سیاســت نامه  ژانــر  سیاست نامه هاســت.  و 
بــرای  مکانیکــی  و  تصنعــی  کوشــش  یــک 
راه  از  سیاســت،  بــه  اخــاق  بازگردانــدن 
ــروض  ــه مف ک ــتی  ــت؛ سیاس ــردن اس نصیحت ک
کــه بــا اخــاق در ســتیز اســت.  گرفتــه می شــود 
سیاست نامه نویســان چــه در عالــم اســام و چــه 
در بیــرون از عالــم اســام همــه در ایــن مفــروض 
کــه قــدرت اقتضائــات خــود را دارد و  شــریک اند 
بــا اخــاق ناســازگار اســت؛ ولــی می تــوان نیــش و 
زهــر غیراخاقــی سیاســت را بــا نصیحت الملــوک 
کمــان  حا گــر  ا کــرد.  تحمل پذیــر  حــدی  تــا 
خــون  ریختــن  در  بســا  چــه  شــوند،  متخلــق 
و  کننــد  صرفه جویــی  کمــی  خلــق  آبــروی  و 
بی محابــا  را  خلــق  آبــروی  و  خــون  این قــدر 
مفــروض  ایــن  در  ولــی همــه  نکننــد.  اســراف 
کــه »قــدرت و فســاد« و »ثــروت و  شــریک اند 
کمــی  فســاد« از یــک جنس انــد و فقــط می تــوان 

کــرد. آن را مایــم 

در دوران مدرن چه تفاسیری در 
ارتباط میان اخالق و سیاست 
مطرح شده است؟

ــیم.  ــدرن می رس ــه دوران م ــن دوران ب ــد از ای  بع
در آیینــه اندیشــه و فلســفه های مــدرن در قالــب 
و  کهــن  جریان هــای  همیــن  اخــاق  و  فلســفه 
تاریخــی بازتابیــده می شــود. مــن در اینجــا بــه 
نــزد  کانــت و هــگل اشــاره می کنــم. اخــاق در 
منتهــا  دارد  رفیعــی  فوق العــاده  جایــگاه  کانــت 
کــه در وضعیــت  کانتــی، اخاقــی اســت  اخــاق 
ایدئــال تعریــف می شــود. یعنــی از چشــم یــک 
ناظــر آرمانــی تعریــف می شــود. بــه ایــن ترتیــب، 
می کنیــد،  ســیر  کانتــی  اخــاق  در  شــما  وقتــی 
کــه بــه علــت اینکه نســبت  ماحظــه می فرماییــد 
بــه منطــق موقعیــت مســتقل اســت، نهایتــا ایــن 
اجتماعــی  و  سیاســی  عمــل  مقــام  در  اخــاق 

 از دوران یونان 
باستان تا امروز 
یک خط فکری 

برجسته و 
درخشان پیگیری 

شده است که 
نشان می دهد 

گر شما در قبال  ا
دیگری احساس 
مسئولیت نکنید 
و برای مسئولیت 

خودتان، در 
نهایت توش 
و توان خود 

کوشش نکنید، 
سعادت و نجات 
فردی شما هم 

به دست نخواهد 
آمد

ــر  گ ــید، ا ــت بپرس کان ــر از  گ ــرا؟ ا ــدارد. چ ــی ن کارای
کشــنده ای را بــه امانــت نــزد مــن  کســی ســاح 
کــه آن امانــت  ســپرد و پــس از چنــدی برگشــت 
کــه او بــه نحــو  را پــس بگیــرد ولــی مــن دیــدم 
قتــل  پــی  در  و  اســت  عصبانــی  جنون آمیــزی 
امانــت  در  دارم  اجــازه  آیــا  اســت،  بی گناهــی 
کنــم، یــا بــه او  کنــم و امانــت او را انــکار  خیانــت 
کانــت بــه شــما می گویــد حتــی در  پــس ندهــم. 
ایــن شــرایط هــم شــما اجــازه نداریــد ایــن امانــت 
کنیــد یــا بــه او برنگردانیــد. او در مــورد  را انــکار 
هــم  دروغ گفتــن  مثــا  اخاقــی  ســیئات  دیگــر 
همیــن موضــع را دارد و هیــچ مصلحتــی را باالتــر 
گفتــن در هــر شــرایطی نمی دانــد. چــرا؟  از راســت 
زیــرا از چشــم ناظــر آرمانــی و ایدئــال، وضعیــت 
و موقعیــت، جنــس یــک عمــل مذمــوم را تغییــر 
نمی دهــد، و لــذا حکــم آن را هــم تغییر نمی دهد. 
حکــم دروغ همیشــه ممنوعیــت و حرمت اســت، 
و در موقعیت هــای متفــاوت، تغییــر نمی کنــد. 
ــد  ــتیز نباش ــت جامعه س ــن اس ــاق، ممک ــن اخ ای
یعنــی  اســت.  جامعه گریــز  شــدت  بــه  ولــی 
کــه بــا اقتضائــات زندگــی جمعــی  اخاقــی اســت 
کــم بــا بخــش مهمــی  ســازگار نیســت، یــا دســت 
نیســت.  ســازگار  جمعــی  زندگــی  اقتضائــات  از 
باشــید،  جمــع  در  می توانیــد  همچنــان  شــما 
جمــع  در  را  مناســباتتان  شــدت  بــه  بایــد  ولــی 
کنیــد و در ترازهــای ارتباطــی بســیاری  محــدود 
کلــی غایــب باشــید تــا بــه ایــن معماهــای  بــه طــور 
بــزرگ برخــورد نکنیــد. از طــرف دیگــر شــما بــه 
ــراز جدیــدی از  هــگل می رســید. در نــزد هــگل، ت
کــه او اصطاحــا بــه  اخــاق شناســایی می شــود 
ــراز  ــن ت ــد. در ای ــی می گوی ــاق مدنی سیاس آن اخ
چیــزی جــز اخــاق مســئولیت و اخــاق مدنــی 
گــر هــم چیــزی هســت در ذیــل  وجــود نــدارد. ا
آن تعریــف می شــود. هــگل در حــوزه اخــاق ســه 
گونــه تــراز را از هــم جــدا می کنــد: یکــی اخــاق 
و  ســعادت  اخــاق  اســت.  جامعه ســتیز  فــردی 
بــر ضــد مناســبات جامعــه  کــه  فــردی  نجــات 
و مناســبات قــدرت و ثــروت اســت. هــگل بــه 
اولیــن تــراز می گویــد شــکل ســاده حــق اخاقــی. 
کــه  بــه همــان اخاقــی می رســیم  تــراز دوم  در 
آن  از  را  فلســفی  صورت بنــدی  بهتریــن  کانــت 
کــه جامعه گریــز  بــه دســت داده اســت؛ اخاقــی 
اســت. در تــراز ســوم، اخــاق، محــور جامعــه و 
سیاســت اســت. هــگل ایــن فهــم از اخــاق را بــه 
گیــر تشــخیص می دهــد. در  عنــوان یــک چتــر فرا
واقــع سیاســت و جامعــه بــر روی ســلول بنیادیــن 
تــراز،  ایــن  در  نضــج می گیــرد.  اخاقــی  چنیــن 
اخــاق نســبت بــه جامعــه و سیاســت، بیگانــه و 

بیرونــی نیســت، بلکــه ســلول بنیادین آن اســت. 
کــدام اخــاق؟ اخــاق مســئولیت سیاســی  منتهــا 
یعنــی  رابطــه«،  در  »اخــاق  یعنــی  مدنــی.  و 
ــدرت  ــال ق ــئولیت در قب ــروای مس ــه پ ک ــی  اخاق
را بــه رســمیت می شناســد و متضمــن ماحظــات 
ــن  ــردن ای ــروت و بهینه ک ــدرت و ث ــبات ق و مناس
کــه بــا مفروض گرفتــن  مناســبات اســت. اخاقــی 
فــرد مدنــی و سیاســی شــکل می گیــرد. فــردی 
کــه در تــراز ســوم متولــد می شــود، اساســا در آن 
دو تــراز پیشــین هنــوز متولــد نشــده اســت. یعنــی 

کــه در  ایــن اخــاق ســوم، اخــاق فــردی اســت 
شــهر قــوام پیــدا می کنــد، هســتی او مســتقل از 
جامعــه نیســت، بلکــه هســتِی در جامعــه اســت. 
و  وســیع  بســیار  آثــاری  هــگل  تشــخیص  ایــن 
عمیــق و متنــوع بــر جــای گذاشــته اســت و تعابیــر 
و تفاســیر مهمــی را در دامنــه فلســفه سیاســی و 
فلســفه اخــاق دامــن زده و بــه انحــای مختلــف 
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کامــا بــا  باعــث می شــود آن هــا از قــدرت خــود 
خســت اســتفاده کننــد و طغیــان نکننــد، و حتی 
گــر بــر آن هــا ســتمی مــی رود، تــا بیشــترین حــد  ا
ممکــن از مقابله به مثــل و تاوان گرفتــن پرهیــز 

ــد. کنن
منظور من از آوردن این مثال تفسیری  مقایسه ای 
کـه خدمـت  و بینامتنـی و بینافرهنگـی ایـن اسـت 
گریـز  کنـم چقـدر ایـن اخـاق پرهیـز و  شـما عـرض 
تقدیـس  به غلـط  و  اسـت  گسـترده دامن  سـتیز  و 
شـده اسـت و مـا را حتـی از فهـم آموزه هـای اخاقـی 
مشـترک ادیان باز داشـته اسـت و چقدر این پرهیز 
بـرای  اسـت.  جاافتـاده  و  قدیمـی  سـتیز  و  گریـز  و 
همیـن، سـخن گفتن در نقـد ایـن بـاور جاافتـاده، 
شـبیه انـکار بدیهیـات اسـت. دنیـا را عیـن آلودگـی  
دیـدن، قـدرت را سرچشـمه فسـاد دیدن و ثـروت را 
گل و الیـی بـه شـمار آوردن کـه ممکن نیسـت شـما 
در آن پـا بگذاریـد و دامنتـان آلوده نشـود، این فهم 

بسـیار جاافتـاده اسـت.
در رقابــت بــا ایــن نــگاه از همــان عهــد باســتان، 
گرفــت. ایــن نــگاه، اخــاق  نــگاه دیگــری شــکل 
را در تــراز فــرد منفصــل از جامعــه یعنــی فــردی 
ــا  ــا و دیره ــه غاره ــود ب ــات خ ــرای نج ــد ب ــه بای ک
و بــه رهبانیــت و تصــوف پنــاه ببــرد، نمی بینــد 
بلکــه اخــاق را امــری ارتباطــی می بینــد و آن را 
در  هــم  آن  می کنــد،  جســت وجو  »رابطــه«  در 
اخــاق  رســاله  اجتماعــی.  و  مدنــی  مناســبات 
نیکوماخوســی دیرینه تریــن ســند اخــاق مدنــی 
تــا  باســتان  یونــان  از دوران  اســت.  و سیاســی 
یــک خــط فکــری برجســته و درخشــان  امــروز 
گــر  کــه نشــان می دهــد ا پیگیــری شــده اســت 
مســئولیت  احســاس  دیگــری  قبــال  در  شــما 
نکنیــد و بــرای مســئولیت خودتــان، در نهایــت 
کوشــش نکنیــد، ســعادت و  ــوان خــود  تــوش و ت
نجــات فــردی شــما هــم بــه دســت نخواهــد آمــد. 
گمــان می کنیــد،  کــه  کرده ایــد  یعنــی خودفریبــی 
می توانیــد در غیــاب احســاس مســئولیت جمعــی 
و ادای آن مســئولیت، خودتــان را نجــات دهید. 
قبــال  در  خــود  مســئولیت  دربــاره  کــه  کســی 
دیگــران بــرای ارتقــای وضعیــت زندگــی جمعــی 
کوشــش  و حــذف خطــا و خطــر از زندگــی جمعــی 
نمی کنــد، بــار مســئولیت را بــه دوش نمی کشــد 
و مســئولیت خــود را بــه رســمیت نمی شناســد، 
بی واســطه ترین  و  اولیــن  ایــن  قبــال  در  کســی 
بی مســئولیتی  احســاس  خــود  مناســبات 
می کنــد، مثــا در قبــال خانــواده، اهالــی محــل و 
کــه دارد  اهالــی شــهر، در واقــع او تصــور می کنــد 
کــه  زندگــی اخاقــی را پیــش می بــرد، در صورتــی 
ایــن  او نمــاد اوج خودخواهــی آدمیــزاد اســت. 
کــه بــه محض  خودخواهــی همــان چیــزی اســت 
اینکه در شــما مســتقر شــد، دیگر از اخاق چیزی 
باقــی نمی مانــد. آنچــه باقــی می مانــد، خــود را 
برتــر از دیگــران دیــدن و خــود را تافتــه جدابافتــه 
از دیگــران خواســتن و بــر روی ایــن جدابافتگــی 

گذاشــتن اســت. نــام ســعادت و نجــات 
یونــان  همــان  از  نــگاه  ایــن  فلســفی  بیــان 
باســتان شــروع می شــود. البتــه بایــد اعتــراف 

اســت:  آمــده  کلمــات  همیــن  بــا  آیــه  همیــن 
و  می شــود  مســتضعفین  نصیــب  الهــی  منــت 
و  منــت  می رســند.  زمیــن  وراثــت  بــه  ایشــان 
معنایی انــد  عنصــر  ســه  اســتضعاف  و  وراثــت 
کنــار یکدیگــر در آیاتــی بســیار مشــابه و  کــه در 
تقریبــا یکســان در عهــد عتیــق و عهــد جدیــد 
و قــرآن نشســته اند. مــن در ســخنرانی »شــب 
شــانزدهم« مــاه رمضــان امســال بــه میزبانــی 
ایــن  کــه  دادم  توضیــح  مفصــل  دین آنایــن، 
فهــم خطــا از »مســتضعفین« یک ریشــه قدیمی 
کهــن عهــد عتیــق  دارد. مترجمــان نســخه های 
ــی در  ــه انگلیس ــی ب ــان یونان ــد از زب ــد جدی و عه
کلمــه یونانــی praus در ایــن آیــه بــه  برگردانــدن 
ــی  ــاح یونان ــن اصط ــون ای ــد، چ ــت افتادن زحم
می رســاند؛  هم زمــان  را  متعــارض  معنــای  دو 
دو  ایــن  بــه  کــه  واژه ای  انگلیســی  در  ولــی 
کنــد، وجــود  معنــای متعــارض هم زمــان داللــت 
کــه در واژه یونانــی  نــدارد. معنــای دوگانــه ای 
ــه قــدرت و قــوت  praus هســت از یــک طــرف ب
بــه حــزم و  از طــرف دیگــر،  و  داللــت می کنــد 
حلــم و فروتنــی. نهایتــا، اغلــب مترجمــان متون 
 meek کهــن یهــودی و مســیحی واژه انگلیســی
گذاشــتند. هالــه مفهومــی   praus برابــر واژه را 
اســت،  فروتنــی  همــان   meek واژه  در  غالــب 
بــود  ایــن  مقصودشــان  مترجمــان  ایــن  ولــی 
ــر  گ ــه ا ک ــد  ــر می آی کســانی ب کــه فروتنــی فقــط از 
چــون  نکننــد؛  فروتنــی  می تواننــد  بخواهنــد 
فروتنــی از ســر تــرس یــا ضعــف یــا بیچارگــی، 
هرچــه باشــد، فروتنــی نیســت. فروتنــی یــک 
انتخــاب اخاقــی از ســر قــدرت و تــوان اســت. 
فروتنــی بخشــی از اخــاق قــدرت اســت. پــس 
کــه  ــا و قدرتمندانــی  ــا meek یعنــی اقوی praus ی
کــه قــوت  کســانی  سرکشــی نمی کننــد، یعنــی 
و قــدرت دارنــد، ولــی ایــن قــوت و قــدرت را در 
مهــار خــود دارنــد و ســبب سرکشــی و طغیــان 
و  تــورات  در  آیــه  معنــای  نمی شــود.  ایشــان 
وارثــان  کــه  بــود  این چنیــن  واقــع  در  انجیــل 
دارنــد  قــوت  و  قــدرت  کــه  کســانی اند  زمیــن 
ایــن  امــا به تدریــج،  ولــی سرکشــی نمی کننــد. 
و  شــد،  فرامــوش  التزامــی  و  تضمنــی  معنــای 
کمابیــش معــادل weak یعنــی »ضعیــف   meek
در  ایــن  شــد.  فهمیــده  محــروم«  و  مظلــوم  و 
کــه در عهــد عتیــق و عهــد جدیــد،  حالــی اســت 
بــه عنــوان  حضــرت داوود و حضــرت موســی 
موســی  شــده اند.  معرفــی   praus مصادیــق 
نبودنــد،  بیچــاره  و  تنهــا ضعیــف  نــه  و داوود 
بلکــه رهبــر قــوم و جنــگاور و پادشــاه بودنــد. مــا 
ــر  ــه پنجــم ســوره قصــص، تعبی هــم در فهــم آی
»الذیــن اســتضعفوا فــی االرض« را بــه معنــای 
ضعیفــان و مظلومــان و محرومــان و بیچــارگان 
کــه »الذیــن اســتضعفوا فــی  گرفته ایــم؛ در حالــی 
کــه ضعیــف  کســانی اســت  االرض« بــه معنــی 
ــف و  ــه ضعی ک ــانی  کس ــه  ــد، ن ــده ان ــته  ش انگاش
کــه قــوی  کســی اســت  بیچاره انــد. مســتضعف 
کنتــرل و مهــار خویــش  اســت امــا قــدرت او در 
اســت، تیــغ او در نیــام اســت و ایــن نیــام، نیــام 
خــردورزی و عــزم و جــزم اســت، در نیــام اخــاق 
کــه  و مراعات هــای وجدانــی و انســانی اســت 

دارد.  منقطعــی  تاریــخ  نــگاه  ایــن  کــه  کــرد 
یعنــی پــس از اینکــه مســیحیت بــه یــک آرمــان 
رهبانــی و زاهدانــه تبدیــل شــد و بعــد، عالــم 
اســام هــم بــه شــدت درگیــر همیــن نــزاع اخــاق 
ــی  ــای رهبان ــن آموزه ه ــد و از همی ــت ش و سیاس
آموزه هــای  یــا  مســیحی  جامعه ســتیزانه  و 
ــی،  ــر شــد، ایــن اخــاق مدن پیشامســیحی متأث
و  جامعــه  قوام بخــش  کــه  سیاســی  و  شــهری 
سیاســت اســت به مــرور بــه فراموشــی ســپرده 
شــد. ایــن اعــراض از اخــاق سیاســی و مدنــی 
در دوره هایــی یــک پدیــده جهانــی می شــود، نــه 
کنیــد فقــط در عالــم اســام اتفــاق  اینکــه تصــور 
انســان های  گویــی  ایــده،  ایــن  در  می افتــد. 
خــوب را بایــد بیــرون از دامنــه سیاســت پیــدا 
کــه از اخــاق در سیاســت  کــرد و همــه آن چیــزی 
نصیحت الملوک هــا  همیــن  می مانــد،  باقــی 
سیاســت نامه  ژانــر  سیاست نامه هاســت.  و 
بــرای  مکانیکــی  و  تصنعــی  کوشــش  یــک 
راه  از  سیاســت،  بــه  اخــاق  بازگردانــدن 
ــروض  ــه مف ک ــتی  ــت؛ سیاس ــردن اس نصیحت ک
کــه بــا اخــاق در ســتیز اســت.  گرفتــه می شــود 
سیاست نامه نویســان چــه در عالــم اســام و چــه 
در بیــرون از عالــم اســام همــه در ایــن مفــروض 
کــه قــدرت اقتضائــات خــود را دارد و  شــریک اند 
بــا اخــاق ناســازگار اســت؛ ولــی می تــوان نیــش و 
زهــر غیراخاقــی سیاســت را بــا نصیحت الملــوک 
کمــان  حا گــر  ا کــرد.  تحمل پذیــر  حــدی  تــا 
خــون  ریختــن  در  بســا  چــه  شــوند،  متخلــق 
و  کننــد  صرفه جویــی  کمــی  خلــق  آبــروی  و 
بی محابــا  را  خلــق  آبــروی  و  خــون  این قــدر 
مفــروض  ایــن  در  ولــی همــه  نکننــد.  اســراف 
کــه »قــدرت و فســاد« و »ثــروت و  شــریک اند 
کمــی  فســاد« از یــک جنس انــد و فقــط می تــوان 

کــرد. آن را مایــم 

در دوران مدرن چه تفاسیری در 
ارتباط میان اخالق و سیاست 
مطرح شده است؟
ــیم.  ــدرن می رس ــه دوران م ــن دوران ب ــد از ای  بع
در آیینــه اندیشــه و فلســفه های مــدرن در قالــب 
و  کهــن  جریان هــای  همیــن  اخــاق  و  فلســفه 
تاریخــی بازتابیــده می شــود. مــن در اینجــا بــه 
نــزد  کانــت و هــگل اشــاره می کنــم. اخــاق در 
منتهــا  دارد  رفیعــی  فوق العــاده  جایــگاه  کانــت 
کــه در وضعیــت  کانتــی، اخاقــی اســت  اخــاق 
ایدئــال تعریــف می شــود. یعنــی از چشــم یــک 
ناظــر آرمانــی تعریــف می شــود. بــه ایــن ترتیــب، 
می کنیــد،  ســیر  کانتــی  اخــاق  در  شــما  وقتــی 
کــه بــه علــت اینکه نســبت  ماحظــه می فرماییــد 
بــه منطــق موقعیــت مســتقل اســت، نهایتــا ایــن 
اجتماعــی  و  سیاســی  عمــل  مقــام  در  اخــاق 

 از دوران یونان 
باستان تا امروز 
یک خط فکری 

برجسته و 
درخشان پیگیری 

شده است که 
نشان می دهد 

گر شما در قبال  ا
دیگری احساس 
مسئولیت نکنید 
و برای مسئولیت 

خودتان، در 
نهایت توش 
و توان خود 

کوشش نکنید، 
سعادت و نجات 
فردی شما هم 

به دست نخواهد 
آمد

ــر  گ ــید، ا ــت بپرس کان ــر از  گ ــرا؟ ا ــدارد. چ ــی ن کارای
کشــنده ای را بــه امانــت نــزد مــن  کســی ســاح 
کــه آن امانــت  ســپرد و پــس از چنــدی برگشــت 
کــه او بــه نحــو  را پــس بگیــرد ولــی مــن دیــدم 
قتــل  پــی  در  و  اســت  عصبانــی  جنون آمیــزی 
امانــت  در  دارم  اجــازه  آیــا  اســت،  بی گناهــی 
کنــم، یــا بــه او  کنــم و امانــت او را انــکار  خیانــت 
کانــت بــه شــما می گویــد حتــی در  پــس ندهــم. 
ایــن شــرایط هــم شــما اجــازه نداریــد ایــن امانــت 
کنیــد یــا بــه او برنگردانیــد. او در مــورد  را انــکار 
هــم  دروغ گفتــن  مثــا  اخاقــی  ســیئات  دیگــر 
همیــن موضــع را دارد و هیــچ مصلحتــی را باالتــر 
گفتــن در هــر شــرایطی نمی دانــد. چــرا؟  از راســت 
زیــرا از چشــم ناظــر آرمانــی و ایدئــال، وضعیــت 
و موقعیــت، جنــس یــک عمــل مذمــوم را تغییــر 
نمی دهــد، و لــذا حکــم آن را هــم تغییر نمی دهد. 
حکــم دروغ همیشــه ممنوعیــت و حرمت اســت، 
و در موقعیت هــای متفــاوت، تغییــر نمی کنــد. 
ــد  ــتیز نباش ــت جامعه س ــن اس ــاق، ممک ــن اخ ای
یعنــی  اســت.  جامعه گریــز  شــدت  بــه  ولــی 
کــه بــا اقتضائــات زندگــی جمعــی  اخاقــی اســت 
کــم بــا بخــش مهمــی  ســازگار نیســت، یــا دســت 
نیســت.  ســازگار  جمعــی  زندگــی  اقتضائــات  از 
باشــید،  جمــع  در  می توانیــد  همچنــان  شــما 
جمــع  در  را  مناســباتتان  شــدت  بــه  بایــد  ولــی 
کنیــد و در ترازهــای ارتباطــی بســیاری  محــدود 
کلــی غایــب باشــید تــا بــه ایــن معماهــای  بــه طــور 
بــزرگ برخــورد نکنیــد. از طــرف دیگــر شــما بــه 
ــراز جدیــدی از  هــگل می رســید. در نــزد هــگل، ت
کــه او اصطاحــا بــه  اخــاق شناســایی می شــود 
ــراز  ــن ت ــد. در ای ــی می گوی ــاق مدنی سیاس آن اخ
چیــزی جــز اخــاق مســئولیت و اخــاق مدنــی 
گــر هــم چیــزی هســت در ذیــل  وجــود نــدارد. ا
آن تعریــف می شــود. هــگل در حــوزه اخــاق ســه 
گونــه تــراز را از هــم جــدا می کنــد: یکــی اخــاق 
و  ســعادت  اخــاق  اســت.  جامعه ســتیز  فــردی 
بــر ضــد مناســبات جامعــه  کــه  فــردی  نجــات 
و مناســبات قــدرت و ثــروت اســت. هــگل بــه 
اولیــن تــراز می گویــد شــکل ســاده حــق اخاقــی. 
کــه  بــه همــان اخاقــی می رســیم  تــراز دوم  در 
آن  از  را  فلســفی  صورت بنــدی  بهتریــن  کانــت 
کــه جامعه گریــز  بــه دســت داده اســت؛ اخاقــی 
اســت. در تــراز ســوم، اخــاق، محــور جامعــه و 
سیاســت اســت. هــگل ایــن فهــم از اخــاق را بــه 
گیــر تشــخیص می دهــد. در  عنــوان یــک چتــر فرا
واقــع سیاســت و جامعــه بــر روی ســلول بنیادیــن 
تــراز،  ایــن  در  نضــج می گیــرد.  اخاقــی  چنیــن 
اخــاق نســبت بــه جامعــه و سیاســت، بیگانــه و 

بیرونــی نیســت، بلکــه ســلول بنیادین آن اســت. 
کــدام اخــاق؟ اخــاق مســئولیت سیاســی  منتهــا 
یعنــی  رابطــه«،  در  »اخــاق  یعنــی  مدنــی.  و 
ــدرت  ــال ق ــئولیت در قب ــروای مس ــه پ ک ــی  اخاق
را بــه رســمیت می شناســد و متضمــن ماحظــات 
ــن  ــردن ای ــروت و بهینه ک ــدرت و ث ــبات ق و مناس
کــه بــا مفروض گرفتــن  مناســبات اســت. اخاقــی 
فــرد مدنــی و سیاســی شــکل می گیــرد. فــردی 
کــه در تــراز ســوم متولــد می شــود، اساســا در آن 
دو تــراز پیشــین هنــوز متولــد نشــده اســت. یعنــی 

کــه در  ایــن اخــاق ســوم، اخــاق فــردی اســت 
شــهر قــوام پیــدا می کنــد، هســتی او مســتقل از 
جامعــه نیســت، بلکــه هســتِی در جامعــه اســت. 
و  وســیع  بســیار  آثــاری  هــگل  تشــخیص  ایــن 
عمیــق و متنــوع بــر جــای گذاشــته اســت و تعابیــر 
و تفاســیر مهمــی را در دامنــه فلســفه سیاســی و 
فلســفه اخــاق دامــن زده و بــه انحــای مختلــف 
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کامــا  گفــت  جامعــه هــم فاســد شــده اســت. بایــد 
بــا  مــا  اخاقــی  پیوندهــای  اســت.  عکــس  بــر 
کــه اخــاق  یکدیگــر در جایــی سســت می شــود 
اخــاق مســئولیت  یعنــی  مــا  مدنــی و سیاســی 
ــر احســاس مســئولیت و  )یعنــی اخــاق مبتنــی ب
ــان مــا سســت  ــال دیگــری( در می ادای آن در قب
مــا  اقتصــاد  و  سیاســت  شــرایط  ایــن  در  شــود. 

می شــود. فســادآلود 

این سستی اخالق مسئولیت به 
چه معنایی است؟

 یــعــنــــی مــــا مـــسئـــولیــــت خـــودمـــــان را در قبال 
بـه  و  نمی بینیـم  جامعـه  و  سیاسـت  کژی هـای 
یعنـی  نمی کنیـم.  ادا  و  نمی شناسـیم  رسـمیت 
نمی بینیـم.  نابه سـامانی ها  از  بخشـی  را  خـود 
یعنـی همیشـه از تـرازی تنزه باورانـه بـر فـراز جامعـه 
تباهـی  و  فسـاد  دربـاره  و  می نشـینیم  سیاسـت  و 
کـه  می کنیـم  شـکوه  چنـان  جامعـه  و  سیاسـت 
گویـی خودمـان تافتـه ای جدابافتـه از ایـن جامعـه 
و سیاسـت هسـتیم. وقتـی مـا در آن صورت بنـدی 
بـدِی  از  اسـت  غلطـی  صورت بنـدی  کـه  رایـج 
نسـبت اخـاق و سیاسـت در جامعـه خـود صحبت 
می کنیـم، منظورمـان این اسـت که دیگـران دارند 
و  سیاسـت  بدشـدن  مسـئولیت  می کننـد.  خطـا 
از خودمـان  بیـرون  بـه جایـی  را همیشـه  جامعـه 
پرتـاب می کنیم. گویی دیگران هسـتند که رابطه 
اخـاق و سیاسـت را بـه هـم زده اند و سیاسـت را به 
کـه کسـی  کرده انـد. جالـب ایـن اسـت  فسـاد آلـوده 
ایـن  از  کـه بگویـد مـن بخشـی  را پیـدا نمی کنیـد 
چرخـه فسـاد هسـتم. هیچ کـس، حتـی مسـئوالن 
خـودم  مـن  کـه  نمی کنـد  فکـر  هیچ کـس  رسـمی. 
کجـا هسـتم. آیـا مـا در یـک  در ایـن آشـوب فسـاد 
جزیـره امنـی زندگـی می کنیـم که از مسـئولیت این 
همـه فسـاد معافیـت دائـم داریـم؟ چـرا بـه ذهـن 
کنـد و  کـه بـه خـودش نـگاه  هیچ کـس نمی رسـد 
تحلیـل دیگـری از ایـن چرخه فسـاد به دسـت آورد 
تـا شـاید راه حـل دیگـری هـم بتـوان از آن تحلیـل 
کشـید؟ چـون تصـور مـا از نسـبت اخـاق و  بیـرون 
سیاسـت وارونه اسـت. این وارونگی این اسـت که 
مـا همان جایـی کـه می خواهیـم اخـاق را تضمین 
کنیـم، دقیقـا همان جـا آن را بـه قتـل می رسـانیم. 
کنیـم؟ وقتـی  کجـا می خواهیـم اخـاق را تضمیـن 
بـه  مـا  کـه  می کنـد  حکـم  اخـاق  می گوییـم  کـه 
کـه  کنیـم. دقیقـا همین جاسـت  سیاسـت پشـت 
کنـش غیراخاقـی می شـویم.  مرتکـب بزرگ تریـن 
کـه در حـد خودمـان، امـکان  دقیقـا همین جاسـت 
اخاقی بـودن جامعـه را بـه صفـر نزدیک می کنیم. 
و  قـدرت  جامعـه،  سیاسـت،  دِر  پشـت  را  اخـاق 
زندگـی  جایـی  در  مـا  گویـی  می گذاریـم.  ثـروت 
کـه از قـدرت، ثـروت و مسـئولیت خبـری  می کنیـم 
نیست و خیالمان راحت است. مثل مانصر الدین 
کـرده بـود، ولـی  گـم  کـه شـبی سـوزنی را در خانـه 

گســترده شــده  در فلســفه های مختلــف سیاســی 
فلســفه های  و  سیاســی  فلســفه های  اســت. 
کــه  تنوعــی  همــه  وجــود  بــا  امــروزه  حقــوق 
مهــم  تشــخیص  ایــن  وام دار  عمیقــا  دارنــد، 
ســابقه  کــردم،  عــرض  کــه  چنــان  هگل انــد. 
ایــن فکــر بــه اخــاق نیکوماخوســی برمی گــردد. 
مــا در پولیتــی یعنــی در شــهر سیاســی بــه دنیــا 
یعنــی  ایــن  می کنیــم.  هویت یابــی  و  می آییــم 
اینکــه سیاســت و مدنیــت در ســلول بنیادیــن 
مــا  اخــاق  و  گاهــی  آ و  هویــت  و  شــخصیت 
سرشــته و نهفتــه اســت. یعنــی فــرد محــل تاقــی 
گــر  ا اســت.  پیونــد  رشــته های  از  مجموعــه ای 
ایــن رشــته ها گسســته شــود، ایــن فــرد مضمحــل 
کســی نیســت  و ناپدیــد می شــود. در واقــع فــرد 
جــز نقطــه ای خــاص از تاقــی همیــن رشــته های 
موجوداتــی  معنــا  ایــن  بــه  ذاتــا  مــا  پیونــد. 
پیوندهــا  از  مجموعــه ای  یعنــی  اجتماعــی، 
هســتیم. ایــن پیوندهــا در پایه تریــن شــکل خــود 
ناظــر بــر مســئولیت متقابــل مــا هســتند. مــا در 
کــه خیــر  قبــال خیــر و شــر دیگــری مســئولیم؛ چــرا 
و شــر دیگــری عینــا خیــر و شــر ماســت. نــه اینکــه 
کمتــر بــه  کنــد، آزارش  گــر دیگــری خــوب زندگــی  ا
مــا می رســد. پــس مــا بــرای حفــظ مصالــح خــود 
کنیــم دیگــران هــم خیــری ببیننــد. نــه،  ســعی 
در واقــع، خیــر مــا چیــزی غیــر از خیــر دیگــری 
از  دارد  مقدماتــی  مــا  خیــر  اینکــه  نــه  نیســت. 
شــده  تأمیــن  هــم  دیگــری  اینکــه خیــر  جملــه 
گــر دیگــری فقیــر باشــد  باشــد. نــه اینکــه مثــا ا
زمینــه ناامنــی در جامعــه پیــش می آیــد و ســرقت 
مــن  بنابرایــن  می کنــد،  پیــدا  رواج  جامعــه  در 
هــم در امنیــت اقتصــادی و روانــی و اجتماعــی 
نخواهــم بــود، چــون دائمــا بایــد از بیــم ســرقت، 
کنــم. نــه، ایــن یــک فهــم  امــوال خــود را پنهــان 
معکــوس  و  کاریکاتوری شــده  بســیار  بســیار 
ایــن  آمــوزه هگلــی دربــاره اخــاق اســت. در  از 
گــر از جنــس  آمــوزه، ایــن پیوندهــای اجتماعــی ا
خیــر نباشــند زندگی شــما هــم روی خیر و خوشــی 
را نخواهــد دیــد. یعنــی در تــراز هستی شناســی، 
ایــن خیــر شــکل می گیــرد، نــه در تــراز محاســبات 
گــر شــما بــه اخــاق این طــور  ثانــوی و قــراردادی. ا
کــه وقتــی  کــرد  کنیــد، ماحظــه خواهیــد  نــگاه 
پرســش از نســبت اخــاق و سیاســت بــه میــان 
کلــی تصــور مــا یــا صورت بنــدی  می آیــد، بــه طــور 
مــا از ایــن معضــل در پرتــو ایــن فهــم هگلــی از 
کنــون  ا وارونــه می شــود. چــرا؟ چــون  اخــاق، 
سیاســت  و  اخــاق  نســبت  از  عمومــی  تصــور 
کــه بــر ســر زبان هاســت. می گوینــد  همــان اســت 
افــراد  یعنــی  اســت؛  شــده  بی اخــاق  جامعــه 
تهمــت می زننــد و خیــر همدیگــر را برنمی تابنــد، 
بــه  آورنــد،  دســت  بــه  قدرتــی  جایــی  در  گــر  ا
عنــوان فرصتــی بــرای غــارت دیگــران بــا آن رفتــار 
اخــاق  فاســد شــده،  پــس سیاســت  می کننــد. 

خانـه اش  چـون  می گشـت،  آن  دنبـال  گـذر  سـر 
تاریـک بـود، ولـی کوچـه روشـن بـود. ما هم سـوزن 
اخـاق را درون همیـن جامعـه و سیاسـت تاریـک 
کرده ایـم، ولـی آن را بیـرون سیاسـت و جامعـه  گـم 
و  سیاسـی  اخـاق  اول  مـا  می کنیـم.  جسـت وجو 
مدنـی را تـرک می کنیـم، پـس ازآن شـروع می کنیـم 
بـه بی اخاقی کـردن و بـا خـود فکـر می کنیـم، مـن 
کـه مسـئولیتی بـر عهـده نگرفتـم. پـس می توانـم 
کاری بـه  کـه  زندگـی خـودم را داشـته باشـم. مـن 
کاسـبی خـودم هسـتم.  کسـی نـدارم، فقـط دنبـال 
بـا خـود فکـر می کنیـم ایـن کاسـبی ها درون دامنـه 
در  کـه  فسـادی  ایـن  نیسـت.  سیاسـت  و  اخـاق 
گیـر شـده  جامعـه و سیاسـت بـه وجـود آمـده و فرا
کـه مـا حاضـر نیسـتیم  اسـت، ناشـی از ایـن اسـت 
مسـئولیت سیاسـی و اجتماعی خود را به رسـمیت 
بشناسـیم. تـک تک ما مسـئولیت های سیاسـی و 
اجتماعی داریم. الزم نیسـت که این مسـئولیت ها 
بـه یـک حکـم انتصـاب بـه فـان منصـب ضمیمه 
باشـد. ایـن مسـئولیت ها ناشـی از عضویـت مـا در 
جامعـه اسـت؛ عضویتـی نازدودنـی. در واقـع، بـه 
رسـمیت شـناختن اینکه هیچ یک از ما نیست که 
کـه در بیـرون مـوج می زنـد  بـار مسـئولیت فسـادی 
کلـی صـورت  بـر دوش او نباشـد، می توانـد بـه طـور 
مسـئله اخـاق و سیاسـت را در جامعـه مـا دگرگـون 

کند.
گیر شـدن جنگ جهانی دوم و بعد از  در آسـتانه فرا
آن در حیـن جنـگ آنچـه کـه هانـا آرنـت می گفـت، 
کـه ایـن فجایـع را بـر عهـده یـک حـزب  ایـن بـود 
خیـال  بعـد  تـا  نگذاریـد  مشـخصی  ایدئولـوژی  یـا 
خـود را راحـت کنیـد. همـه مـا در قبـال ایـن فسـاد، 
گیـر، مسـئول هسـتیم. شـر  خشـونت و تبعیـض فرا
زندگـی عـادی و  یعنـی در همیـن  اسـت.  مبتـذل 
پیش پا افتـاده و روزمـره جاری و روان اسـت. پیش 
گرفتـن نازی هـا در طلیعـه قـرن بیسـتم،  از قـدرت 
ماکـس وبـر بـه ایـن مسـئله پـی بـرده بـود. سـیزده 
سـال قبـل از اینکـه نازی هـا بـه قـدرت برسـند، او 
کـه ایـن  کـرده بـود  فـوت می کنـد؛ امـا پیش بینـی 
کـه در آلمـان رواج پیـدا  گریـز از مسـئولیت  اخـاِق 
کـه  اخاقـی  شـد.  خواهـد  مسئله سـاز  بـود،  کـرده 
بـه اسـم اخـاق معنـوی و مسـیحی شـعارش ایـن 
کـه جامعـه و سیاسـت و ثروتمنـدان فاسـدند.  بـود 
کـه خـدا را  مدلـول ضمنـی ایـن سـخن ایـن اسـت 
شـکر کـه مـن فاسـد نیسـتم که البتـه یـک فحوای 
ایـن  رواج  وبـر  دارد.  هـم  هنجاری تجویـزی 
ضداخـاق را تشـخیص داده بـود. او پیـش بینـی 
گـر ایـن اخـاق در جامعـه رواج پیـدا  کـه ا کـرده بـود 
کـه از آن فاجعـه ای بیـرون  کنـد، مطمئـن باشـید 
مسـئولیت  از  می خواهیـد  شـما  چـون  می آیـد. 
کنیـد و زمـام اختیـار و آزادی خـود را  جمعـی فـرار 
بـه دسـت یـک انسـان پرمدعـای متوهمـی کـه بـه 
شـما آرامـش و آسـودگی خیـال می دهـد، بگذاریـد. 
متوجـه  مسـئولیتی  می گویـد  شـما  بـه  کـه  کسـی 
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شـما نیسـت. قـدرت را بـه دسـت مـن بدهیـد و من 
کارهـا را بـرای شـما درسـت می کنـم، از مـن  همـه 
کنیـد ولـی اختیـار خـود را بـه دسـت  فقـط حمایـت 
بـه  مـن  نکنیـد،  چـرا  و  چـون  دیگـر  بدهیـد،  مـن 
شـما عـزت و عظمـت از دسـت رفته را برمی گردانـم؛ 
مسـئولیتتان را بـه مـن بسـپارید. تقریبـا دو دهـه 
بعـد از ایـن تشـخیص و پیش بینـی ماکـس وبـر، 
کار آمدنـد و مسـئولیت  ترمیـم روح  نازی هـا بـر سـر 
کشورشـان در جنـگ  کـه  مجـروح آلمانی هایـی را 
بـر عهـده  اول جهانـی بـه خاکسـتر نشسـته بـود، 
گرفتند. از آن آلمان خاکسترنشین، هیوالیی سر بر 
آورد کـه مدعایـش امپراتوری سـازی بـود. هیوالیی 
چـه  نمی شـد،  متوقـف  روسـیه  جبهـه  در  گـر  ا کـه 
بسـا امـروز ابرقـدرت جهـان آلمـان بـود، نـه آمریکا و 
جهـان چینـش و سـمت و سـوی دیگـری داشـت.

مثا ما با جهانی شـدن کاپیتالیسم مواجه نبودیم 
از  بـا جهانی شـدن توتالیتاریانیسـم آن هـم  بلکـه 
نوع نازیسـم و فاشیسـم مواجه بودیم. می خواهم 
وضعیـت  ایـن  نکنیـد  فکـر  کـه  کنـم  عـرض 
بی سـابقه اسـت. تصـور نکنیـد این وضعیـت برای 
نخسـتین بار، بـرای مـا پیـش می آیـد؛ ایـن حـس 
عمومـی بی اعتمادی بـه اخاق در حـوزه عمومی، 
ناامیدی از سیاسـت، وازنش سیاسـت و مسئولیت 
سیاسـی، قهرکـردن بـا جامعـه و سیاسـت، متهـم 
کـردن جامعـه بـه بی اخاقـی و بعـد خـود را تافتـه 
جـدا بافتـه از جامعـه دانسـتن و بعـد آمادگـی یافتن 
کـه حاضـر  کسـی  بـرای اینکـه مسـئولیت را بـه هـر 
اسـت وعده هـای درشـت دهـد و دوش مـا را از بـار 
مسـئولیت سیاسـی مان سـبک کند. این وضعیت 

اسـت. خطرنـاک  فوق العـاده 

سیاست ورزی یا ایفای نقش 
اجتماعی مثبت و اخالقی در 
همه زمان ها با رنج بسیار و احیانا 
اثرگذاری سخت همراه است. در واقع 
ابزارهای اندکی در اختیار است در حالی 
که هم زمان از اخالقی بودن هم نباید 
عدول کرد. این مسئله تا حدی ایفای 
مسئولیت واقعی را غیرعملی می کند و 
به نوعی آن را آرمانی جلوه می دهد. 
اینکه ما بتوانیم به گونه ای 
سیاست ورزی کنیم که دروغ نگوییم، 
حقی را پایمال نکنیم، ظلم نکنیم و... 
به نظر می رسد قدری آرمانی شده 
باشد. آیا این قضیه، دلیلی بر 
کناره گیری از این ایفای مسئولیت 
نبوده است؟

از  کناره گیـری  بـرای  روانـی  علـل  از  یکـی 
مدنی اجتماعـی  مسـئولیت  به رسمیت شـناختن 
و عـدم تعهـد بـه مدلـوالت ایـن مسـئولیت همیـن 
حـس سـرخوردگی ناشـی از ندیـدن نتایـج ملموس 
کـه ایـن  کیـد می کنـم  در کوتاه مـدت اسـت؛ ولـی تأ

دلیـل  یـک  نـه  اسـت،  روان شـناختی  علـت  یـک 
علت هـای  ایـن  کشـف  بـا  مـا  مناسـب.  اخاقـی 
روان شـناختی و ضایعاتـی که به بـار می آورند، باید 
کافـی داریـم بـرای  کنیـم و دالیـل  آن هـا را حـذف 
گـر خیـر اخاقـی معطـوف بـه خیـر جمعـی  اینکـه ا
نتایـج بی واسـطه یـا کوتاه مـدت خود را بر ما آشـکار 
نمی کند چیزی از مطلوبیت آن کاسـته نمی شـود. 
ولی روان ما چون پاداش کافی از بیرون نمی گیرد، 
چون مشـقت بسـیار می بریم ولـی نتیجه ملموس 
عینـی و زودهنـگام و درشـت نصیـب نمی بریـم، 
بی بهرگـی  و  دشـواری  ایـن  می شـویم.  سـرخورده 
مـن  بلـه،  مـا می سـتاند.  از  را  مـا  رغبـت  و  انگیـزه 
قبـول دارم بـه علـت فقـدان نهادهـای قدرتمنـد، 
کوشـش نسـل ها در پـی نسـل ها بـه نظـر می رسـد 
گـم شـده و در تاریکـی تاریـخ بـه عـدم پیوسـته  کـه 
و  عمومـی  قواعـد  همـان  نهـاد  از  منظـور  اسـت. 
دیرپـای کنش جمعی اسـت. برخـی از تئوری های 
شـبه تاریخی و شبه جامعه شـناختی همیـن نـگاه 
تیـره و تلـخ را تئوریـزه و بـه عنـوان حقیقـت جلـوه 
کـرده باشـید  گـر شـما بـاور  و رواج می دهنـد. مثـا ا
گریزناپذیـری جامعـه  کـه جامعـه ایـران بـه شـکل 
کوتاه مـدت  جوامـع  تاریـخ  ایـران  تاریـخ  و  کلنگـی 
اسـتبداد  توقـف  و غیرقابـل  ناگزیـر  و چرخه هـای 
گـر آدم  و هـرج و مـرج اسـت، در ایـن صـورت البـد ا
خردمنـدی باشـید، خـود را در ایـن چرخه ها گرفتار 
کـه  نمی بندیـد  دل  کنش هایـی  بـه  و  نمی کنیـد 
یـک جمـع نمی توانـد  یـا  فـرد  یـک  در طـول عمـر 
دهـد.  تغییـر  را  چرخه هـا  ایـن  فسـادآلود  گـردش 
باطلـی  یـک دور  در  کـه  تصـور می کنیـد  بنابرایـن 
کوشـش چـه  باطـل  ایـن دور  در  گرفتـار شـده اید. 
جـز  پیش فرض هایـی،  چنیـن  بـا  دارد؟  ثمـری 
یـک سـرگرمی غافانـه و غفلت انگیـز چـه چیـزی از 
کوشـش سیاسـی می تـوان برداشـت کـرد؟ واقعیـت 
کـه ایـن قبیـل نگاه هـای شـبه تاریخی  ایـن اسـت 
چرخـه  از  بخشـی  بـه  شبه جامعه شـناختی  و 
مسئولیت ناشناسی سیاسی ما تبدیل شده است. 
چـرا؟ چـون برای مسـئولیت گریزی ما توجیه خلق 
کافـی اسـت چشـم  می کننـد. حـال آنکـه مـا فقـط 
کنیـم. مـن نمی گویـم  کنیـم و مقایسـه  خـود را بـاز 
توانش هـا و نهادمندی هـای اجتماعـی در جامعـه 
نسـبت بـه دوره ناصرالدیـن شـاه یـا دوره اسـتبداد 
صغیـر یـا نیمـه اول سـلطنت پهلـوی بلکـه نسـبت 
بـه ۴0 سـال پیـش یـا حتـی در بسـیاری از زمینه هـا 
نسـبت بـه 20 سـال پیـش، امـروز بسـیار قدرتمنـد 
شـده اسـت. برخـی از نهادمندی هـای اجتماعـی 
می دهـد.  نشـان  بوروکراسـی  قالـب  در  را  خـود 
رشـد و توانمنـدی بوروکراسـی دهـه 90 نسـبت بـه 
بوروکراسـی دهـه 60 یـا ۷0 با هر شـاخصه ای که در 
نظـر بگیریـد قابـل مقایسـه نیسـت؛ شـاخصه های 
کارآمـدی، شـفافیت، سـرعت و مؤلفه هـای دیگـر. 
نظـر  اظهـار  آزادی  مسـئله  بفرماییـد  فـرض  یـا 
ادبیـات  در  حتـی  چـون  بیـان  آزادی  )نمی گویـم 

یعنـی  اسـت(  شـده  مبهـم  بسـیار  هـم  تخصصـی 
چیزی که در دهه 60 به عنوان نقد بیان می شـد، 
تـاوان آن ممکـن بـود جـان انسـانی باشـد، امـروز 
تبدیـل شـده اسـت بـه پسـت های اینسـتاگرامی، 
کـه هـزاران  کاب هاوسـی  گفت وگـوی  تلگرامـی و 
نفـر در عرصـه عمومـی چندیـن سـاعت دور هـم 
می نشـینند و در مـورد حسـاس ترین موضوع هـای 
سیاسـت صحبـت می کننـد. تلقـی عمومـی آن هـا 
هم این نیست که خطر می کنند. آیا سخن من به 
ایـن معناسـت کـه وضـع آزادی بیـان در ایران مثل 
سـوئیس یـا فرانسـه اسـت؟ مـا در همسـایگی آن ها 
نیسـتیم، بلکـه در همسـایگی ترکیـه و عربسـتان و 
کشـورهای آسـیای میانـه و... هسـتیم. مـا در قلب 
خاورمیانه ایـم. مـا در کشـوری هسـتیم کـه در یک 
سـده، غیـر از اینکـه دو انقـاب را بـه فاصلـه هفتـاد 
سال پشت سر گذاشته است و شاهد چند کودتای 
خـرد و درشـت و هشـت سـال جنـگ نابرابـر بـوده، 
گرفتـار چنیـن همسـایگی و همسـایگانی هـم شـده 
اسـت. این وضعیت ژئوپولتیک ماسـت که باعث 
می شـود، دائمـا در امنیـت بـر تمامـی ارزش هـای ما 
کنـد. فکـر نکنیـد فقـط ایـران چنیـن  اولویـت پیـدا 
اسـت. ترکیـه و عربسـتان هـم همیـن وضعیـت را 
دارنـد. واقعیـت این اسـت که مـا دائما در وضعیتی 
امنیتی هستیم. این بخشی از جغرافیای سیاسی 
چنیـن  وجـود  بـا  اسـت.  بـزرگ  مقیاسـی  در  مـا 
گونـه ای  وضعیـت نامسـاعدی، ایـن کشـور شـاهد 
انباشـت و تـداوم اسـت. ایـن موضـوع بسـیار مهـم 
کـه مـا در ایـران روزی بـه نـام روز اسـتقال  اسـت 
کـه جسـت وجو  نداریـم. در تمـام ایـن منطقـه هـم 
کنیـد، یـک نمونـه پیـدا نمی کنید کـه روز اسـتقال 
کشـور تـداوم داشـته اسـت.  نداشـته باشـند. ایـن 
ایـن واحـد سیاسـی تـداوم خـود را از دسـت نـداده 
و  بـر خـاف آن دیدگاه هـای شـبه تاریخی  اسـت، 
شبه جامعه شـناختی کـه القـا می کننـد تاریـخ ایران 
واقعیـت  اسـت.  انحطـاط  و  انقطـاع  تاریـخ  دائمـا 
گـر این طـور بـود، البـد اینجـا ایـران  کـه ا ایـن اسـت 
تقویـم  در  بایـد  البـد  بـود.  ایرانسـتان  بلکـه  نبـود 
مـا  ایـران می داشـتیم.  اسـتقال  نـام  بـه  روز  یـک 
نـه مسـتعمره شـدیم مثـل هنـد و نـه مثـل ترکیـه و 
کشـورهای تصنعـی جنـوب خلیج فـارس و نه مثل 
کـه ایـن  افغانسـتان هسـتیم. واقعیـت ایـن اسـت 
کشـور تداومـش نشـان دهنده نوعـی خـرد سیاسـی 
مناسـبات  پـود  و  تـار  در  کـه  اسـت  عمیـق  بسـیار 
اجتماعـی مـا تـداوم پیـدا کـرده اسـت و افـت و خیـز 
بسـیار داشـته امـا ایـن تـداوم تکاملـی بـوده اسـت. 
مـا بیسـت سـال پیش خطاهـای بسـیاری مرتکب 
می شـدیم، اما مردم و حاکمیت حاال آن ها را کمتر 
خطاهـای  کـه  اسـت  درسـت  می شـوند.  مرتکـب 
ایـن  واقعیـت  ولـی  می شـویم،  مرتکـب  جدیـدی 
گـر چنیـن  کـه خطـا بـر خطـا نمی انباریـم. ا اسـت 
بـود، زیـر بهمـن خطاهـا تـا حاال دفـن شـده بودیم. 
کـه  بـه همیـن سیاسـت خارجـی یـا دیپلماسـی ای 

ما در کشوری 
هستیم که در 

یک سده، غیر از 
اینکه دو انقالب 

را به فاصله هفتاد 
سال پشت سر 
گذاشته است 
و شاهد چند 

کودتای خرد و 
درشت و هشت 

سال جنگ نابرابر 
بوده، گرفتار 

چنین همسایگی 
و همسایگانی 

هم شده است. 
این وضعیت 

ژئوپولتیک 
ماست که باعث 
می شود، دائما در 
امنیت بر تمامی 

ارزش های ما 
اولویت پیدا کند
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کامــا  گفــت  جامعــه هــم فاســد شــده اســت. بایــد 
بــا  مــا  اخاقــی  پیوندهــای  اســت.  عکــس  بــر 
کــه اخــاق  یکدیگــر در جایــی سســت می شــود 
اخــاق مســئولیت  یعنــی  مــا  مدنــی و سیاســی 
ــر احســاس مســئولیت و  )یعنــی اخــاق مبتنــی ب
ــان مــا سســت  ــال دیگــری( در می ادای آن در قب
مــا  اقتصــاد  و  سیاســت  شــرایط  ایــن  در  شــود. 

می شــود. فســادآلود 

این سستی اخالق مسئولیت به 
چه معنایی است؟

 یــعــنــــی مــــا مـــسئـــولیــــت خـــودمـــــان را در قبال 
بـه  و  نمی بینیـم  جامعـه  و  سیاسـت  کژی هـای 
یعنـی  نمی کنیـم.  ادا  و  نمی شناسـیم  رسـمیت 
نمی بینیـم.  نابه سـامانی ها  از  بخشـی  را  خـود 
یعنـی همیشـه از تـرازی تنزه باورانـه بـر فـراز جامعـه 
تباهـی  و  فسـاد  دربـاره  و  می نشـینیم  سیاسـت  و 
کـه  می کنیـم  شـکوه  چنـان  جامعـه  و  سیاسـت 
گویـی خودمـان تافتـه ای جدابافتـه از ایـن جامعـه 
و سیاسـت هسـتیم. وقتـی مـا در آن صورت بنـدی 
بـدِی  از  اسـت  غلطـی  صورت بنـدی  کـه  رایـج 
نسـبت اخـاق و سیاسـت در جامعـه خـود صحبت 
می کنیـم، منظورمـان این اسـت که دیگـران دارند 
و  سیاسـت  بدشـدن  مسـئولیت  می کننـد.  خطـا 
از خودمـان  بیـرون  بـه جایـی  را همیشـه  جامعـه 
پرتـاب می کنیم. گویی دیگران هسـتند که رابطه 
اخـاق و سیاسـت را بـه هـم زده اند و سیاسـت را به 
کـه کسـی  کرده انـد. جالـب ایـن اسـت  فسـاد آلـوده 
ایـن  از  کـه بگویـد مـن بخشـی  را پیـدا نمی کنیـد 
چرخـه فسـاد هسـتم. هیچ کـس، حتـی مسـئوالن 
خـودم  مـن  کـه  نمی کنـد  فکـر  هیچ کـس  رسـمی. 
کجـا هسـتم. آیـا مـا در یـک  در ایـن آشـوب فسـاد 
جزیـره امنـی زندگـی می کنیـم که از مسـئولیت این 
همـه فسـاد معافیـت دائـم داریـم؟ چـرا بـه ذهـن 
کنـد و  کـه بـه خـودش نـگاه  هیچ کـس نمی رسـد 
تحلیـل دیگـری از ایـن چرخه فسـاد به دسـت آورد 
تـا شـاید راه حـل دیگـری هـم بتـوان از آن تحلیـل 
کشـید؟ چـون تصـور مـا از نسـبت اخـاق و  بیـرون 
سیاسـت وارونه اسـت. این وارونگی این اسـت که 
مـا همان جایـی کـه می خواهیـم اخـاق را تضمین 
کنیـم، دقیقـا همان جـا آن را بـه قتـل می رسـانیم. 
کنیـم؟ وقتـی  کجـا می خواهیـم اخـاق را تضمیـن 
بـه  مـا  کـه  می کنـد  حکـم  اخـاق  می گوییـم  کـه 
کـه  کنیـم. دقیقـا همین جاسـت  سیاسـت پشـت 
کنـش غیراخاقـی می شـویم.  مرتکـب بزرگ تریـن 
کـه در حـد خودمـان، امـکان  دقیقـا همین جاسـت 
اخاقی بـودن جامعـه را بـه صفـر نزدیک می کنیم. 
و  قـدرت  جامعـه،  سیاسـت،  دِر  پشـت  را  اخـاق 
زندگـی  جایـی  در  مـا  گویـی  می گذاریـم.  ثـروت 
کـه از قـدرت، ثـروت و مسـئولیت خبـری  می کنیـم 
نیست و خیالمان راحت است. مثل مانصر الدین 
کـرده بـود، ولـی  گـم  کـه شـبی سـوزنی را در خانـه 

گســترده شــده  در فلســفه های مختلــف سیاســی 
فلســفه های  و  سیاســی  فلســفه های  اســت. 
کــه  تنوعــی  همــه  وجــود  بــا  امــروزه  حقــوق 
مهــم  تشــخیص  ایــن  وام دار  عمیقــا  دارنــد، 
ســابقه  کــردم،  عــرض  کــه  چنــان  هگل انــد. 
ایــن فکــر بــه اخــاق نیکوماخوســی برمی گــردد. 
مــا در پولیتــی یعنــی در شــهر سیاســی بــه دنیــا 
یعنــی  ایــن  می کنیــم.  هویت یابــی  و  می آییــم 
اینکــه سیاســت و مدنیــت در ســلول بنیادیــن 
مــا  اخــاق  و  گاهــی  آ و  هویــت  و  شــخصیت 
سرشــته و نهفتــه اســت. یعنــی فــرد محــل تاقــی 
گــر  ا اســت.  پیونــد  رشــته های  از  مجموعــه ای 
ایــن رشــته ها گسســته شــود، ایــن فــرد مضمحــل 
کســی نیســت  و ناپدیــد می شــود. در واقــع فــرد 
جــز نقطــه ای خــاص از تاقــی همیــن رشــته های 
موجوداتــی  معنــا  ایــن  بــه  ذاتــا  مــا  پیونــد. 
پیوندهــا  از  مجموعــه ای  یعنــی  اجتماعــی، 
هســتیم. ایــن پیوندهــا در پایه تریــن شــکل خــود 
ناظــر بــر مســئولیت متقابــل مــا هســتند. مــا در 
کــه خیــر  قبــال خیــر و شــر دیگــری مســئولیم؛ چــرا 
و شــر دیگــری عینــا خیــر و شــر ماســت. نــه اینکــه 
کمتــر بــه  کنــد، آزارش  گــر دیگــری خــوب زندگــی  ا
مــا می رســد. پــس مــا بــرای حفــظ مصالــح خــود 
کنیــم دیگــران هــم خیــری ببیننــد. نــه،  ســعی 
در واقــع، خیــر مــا چیــزی غیــر از خیــر دیگــری 
از  دارد  مقدماتــی  مــا  خیــر  اینکــه  نــه  نیســت. 
شــده  تأمیــن  هــم  دیگــری  اینکــه خیــر  جملــه 
گــر دیگــری فقیــر باشــد  باشــد. نــه اینکــه مثــا ا
زمینــه ناامنــی در جامعــه پیــش می آیــد و ســرقت 
مــن  بنابرایــن  می کنــد،  پیــدا  رواج  جامعــه  در 
هــم در امنیــت اقتصــادی و روانــی و اجتماعــی 
نخواهــم بــود، چــون دائمــا بایــد از بیــم ســرقت، 
کنــم. نــه، ایــن یــک فهــم  امــوال خــود را پنهــان 
معکــوس  و  کاریکاتوری شــده  بســیار  بســیار 
ایــن  آمــوزه هگلــی دربــاره اخــاق اســت. در  از 
گــر از جنــس  آمــوزه، ایــن پیوندهــای اجتماعــی ا
خیــر نباشــند زندگی شــما هــم روی خیر و خوشــی 
را نخواهــد دیــد. یعنــی در تــراز هستی شناســی، 
ایــن خیــر شــکل می گیــرد، نــه در تــراز محاســبات 
گــر شــما بــه اخــاق این طــور  ثانــوی و قــراردادی. ا
کــه وقتــی  کــرد  کنیــد، ماحظــه خواهیــد  نــگاه 
پرســش از نســبت اخــاق و سیاســت بــه میــان 
کلــی تصــور مــا یــا صورت بنــدی  می آیــد، بــه طــور 
مــا از ایــن معضــل در پرتــو ایــن فهــم هگلــی از 
کنــون  ا وارونــه می شــود. چــرا؟ چــون  اخــاق، 
سیاســت  و  اخــاق  نســبت  از  عمومــی  تصــور 
کــه بــر ســر زبان هاســت. می گوینــد  همــان اســت 
افــراد  یعنــی  اســت؛  شــده  بی اخــاق  جامعــه 
تهمــت می زننــد و خیــر همدیگــر را برنمی تابنــد، 
بــه  آورنــد،  دســت  بــه  قدرتــی  جایــی  در  گــر  ا
عنــوان فرصتــی بــرای غــارت دیگــران بــا آن رفتــار 
اخــاق  فاســد شــده،  پــس سیاســت  می کننــد. 

خانـه اش  چـون  می گشـت،  آن  دنبـال  گـذر  سـر 
تاریـک بـود، ولـی کوچـه روشـن بـود. ما هم سـوزن 
اخـاق را درون همیـن جامعـه و سیاسـت تاریـک 
کرده ایـم، ولـی آن را بیـرون سیاسـت و جامعـه  گـم 
و  سیاسـی  اخـاق  اول  مـا  می کنیـم.  جسـت وجو 
مدنـی را تـرک می کنیـم، پـس ازآن شـروع می کنیـم 
بـه بی اخاقی کـردن و بـا خـود فکـر می کنیـم، مـن 
کـه مسـئولیتی بـر عهـده نگرفتـم. پـس می توانـم 
کاری بـه  کـه  زندگـی خـودم را داشـته باشـم. مـن 
کاسـبی خـودم هسـتم.  کسـی نـدارم، فقـط دنبـال 
بـا خـود فکـر می کنیـم ایـن کاسـبی ها درون دامنـه 
در  کـه  فسـادی  ایـن  نیسـت.  سیاسـت  و  اخـاق 
گیـر شـده  جامعـه و سیاسـت بـه وجـود آمـده و فرا
کـه مـا حاضـر نیسـتیم  اسـت، ناشـی از ایـن اسـت 
مسـئولیت سیاسـی و اجتماعی خود را به رسـمیت 
بشناسـیم. تـک تک ما مسـئولیت های سیاسـی و 
اجتماعی داریم. الزم نیسـت که این مسـئولیت ها 
بـه یـک حکـم انتصـاب بـه فـان منصـب ضمیمه 
باشـد. ایـن مسـئولیت ها ناشـی از عضویـت مـا در 
جامعـه اسـت؛ عضویتـی نازدودنـی. در واقـع، بـه 
رسـمیت شـناختن اینکه هیچ یک از ما نیست که 
کـه در بیـرون مـوج می زنـد  بـار مسـئولیت فسـادی 
کلـی صـورت  بـر دوش او نباشـد، می توانـد بـه طـور 
مسـئله اخـاق و سیاسـت را در جامعـه مـا دگرگـون 

کند.
گیر شـدن جنگ جهانی دوم و بعد از  در آسـتانه فرا
آن در حیـن جنـگ آنچـه کـه هانـا آرنـت می گفـت، 
کـه ایـن فجایـع را بـر عهـده یـک حـزب  ایـن بـود 
خیـال  بعـد  تـا  نگذاریـد  مشـخصی  ایدئولـوژی  یـا 
خـود را راحـت کنیـد. همـه مـا در قبـال ایـن فسـاد، 
گیـر، مسـئول هسـتیم. شـر  خشـونت و تبعیـض فرا
زندگـی عـادی و  یعنـی در همیـن  اسـت.  مبتـذل 
پیش پا افتـاده و روزمـره جاری و روان اسـت. پیش 
گرفتـن نازی هـا در طلیعـه قـرن بیسـتم،  از قـدرت 
ماکـس وبـر بـه ایـن مسـئله پـی بـرده بـود. سـیزده 
سـال قبـل از اینکـه نازی هـا بـه قـدرت برسـند، او 
کـه ایـن  کـرده بـود  فـوت می کنـد؛ امـا پیش بینـی 
کـه در آلمـان رواج پیـدا  گریـز از مسـئولیت  اخـاِق 
کـه  اخاقـی  شـد.  خواهـد  مسئله سـاز  بـود،  کـرده 
بـه اسـم اخـاق معنـوی و مسـیحی شـعارش ایـن 
کـه جامعـه و سیاسـت و ثروتمنـدان فاسـدند.  بـود 
کـه خـدا را  مدلـول ضمنـی ایـن سـخن ایـن اسـت 
شـکر کـه مـن فاسـد نیسـتم که البتـه یـک فحوای 
ایـن  رواج  وبـر  دارد.  هـم  هنجاری تجویـزی 
ضداخـاق را تشـخیص داده بـود. او پیـش بینـی 
گـر ایـن اخـاق در جامعـه رواج پیـدا  کـه ا کـرده بـود 
کـه از آن فاجعـه ای بیـرون  کنـد، مطمئـن باشـید 
مسـئولیت  از  می خواهیـد  شـما  چـون  می آیـد. 
کنیـد و زمـام اختیـار و آزادی خـود را  جمعـی فـرار 
بـه دسـت یـک انسـان پرمدعـای متوهمـی کـه بـه 
شـما آرامـش و آسـودگی خیـال می دهـد، بگذاریـد. 
متوجـه  مسـئولیتی  می گویـد  شـما  بـه  کـه  کسـی 

پیوندهای 
اخالقی ما با 

یکدیگر در جایی 
سست می شود 
که اخالق مدنی 

و سیاسی ما 
یعنی اخالق 

مسئولیت )یعنی 
اخالق مبتنی 
بر احساس 
مسئولیت و 
ادای آن در 

قبال دیگری( در 
میان ما سست 

شود. در این 
شرایط سیاست 

و اقتصاد ما 
فسادآلود 

می شود

شـما نیسـت. قـدرت را بـه دسـت مـن بدهیـد و من 
کارهـا را بـرای شـما درسـت می کنـم، از مـن  همـه 
کنیـد ولـی اختیـار خـود را بـه دسـت  فقـط حمایـت 
بـه  مـن  نکنیـد،  چـرا  و  چـون  دیگـر  بدهیـد،  مـن 
شـما عـزت و عظمـت از دسـت رفته را برمی گردانـم؛ 
مسـئولیتتان را بـه مـن بسـپارید. تقریبـا دو دهـه 
بعـد از ایـن تشـخیص و پیش بینـی ماکـس وبـر، 
کار آمدنـد و مسـئولیت  ترمیـم روح  نازی هـا بـر سـر 
کشورشـان در جنـگ  کـه  مجـروح آلمانی هایـی را 
بـر عهـده  اول جهانـی بـه خاکسـتر نشسـته بـود، 
گرفتند. از آن آلمان خاکسترنشین، هیوالیی سر بر 
آورد کـه مدعایـش امپراتوری سـازی بـود. هیوالیی 
چـه  نمی شـد،  متوقـف  روسـیه  جبهـه  در  گـر  ا کـه 
بسـا امـروز ابرقـدرت جهـان آلمـان بـود، نـه آمریکا و 
جهـان چینـش و سـمت و سـوی دیگـری داشـت.

مثا ما با جهانی شـدن کاپیتالیسم مواجه نبودیم 
از  بـا جهانی شـدن توتالیتاریانیسـم آن هـم  بلکـه 
نوع نازیسـم و فاشیسـم مواجه بودیم. می خواهم 
وضعیـت  ایـن  نکنیـد  فکـر  کـه  کنـم  عـرض 
بی سـابقه اسـت. تصـور نکنیـد این وضعیـت برای 
نخسـتین بار، بـرای مـا پیـش می آیـد؛ ایـن حـس 
عمومـی بی اعتمادی بـه اخاق در حـوزه عمومی، 
ناامیدی از سیاسـت، وازنش سیاسـت و مسئولیت 
سیاسـی، قهرکـردن بـا جامعـه و سیاسـت، متهـم 
کـردن جامعـه بـه بی اخاقـی و بعـد خـود را تافتـه 
جـدا بافتـه از جامعـه دانسـتن و بعـد آمادگـی یافتن 
کـه حاضـر  کسـی  بـرای اینکـه مسـئولیت را بـه هـر 
اسـت وعده هـای درشـت دهـد و دوش مـا را از بـار 
مسـئولیت سیاسـی مان سـبک کند. این وضعیت 

اسـت. خطرنـاک  فوق العـاده 

سیاست ورزی یا ایفای نقش 
اجتماعی مثبت و اخالقی در 
همه زمان ها با رنج بسیار و احیانا 
اثرگذاری سخت همراه است. در واقع 
ابزارهای اندکی در اختیار است در حالی 
که هم زمان از اخالقی بودن هم نباید 
عدول کرد. این مسئله تا حدی ایفای 
مسئولیت واقعی را غیرعملی می کند و 
به نوعی آن را آرمانی جلوه می دهد. 
اینکه ما بتوانیم به گونه ای 
سیاست ورزی کنیم که دروغ نگوییم، 
حقی را پایمال نکنیم، ظلم نکنیم و... 
به نظر می رسد قدری آرمانی شده 
باشد. آیا این قضیه، دلیلی بر 
کناره گیری از این ایفای مسئولیت 
نبوده است؟
از  کناره گیـری  بـرای  روانـی  علـل  از  یکـی 
مدنی اجتماعـی  مسـئولیت  به رسمیت شـناختن 
و عـدم تعهـد بـه مدلـوالت ایـن مسـئولیت همیـن 
حـس سـرخوردگی ناشـی از ندیـدن نتایـج ملموس 
کـه ایـن  کیـد می کنـم  در کوتاه مـدت اسـت؛ ولـی تأ

دلیـل  یـک  نـه  اسـت،  روان شـناختی  علـت  یـک 
علت هـای  ایـن  کشـف  بـا  مـا  مناسـب.  اخاقـی 
روان شـناختی و ضایعاتـی که به بـار می آورند، باید 
کافـی داریـم بـرای  کنیـم و دالیـل  آن هـا را حـذف 
گـر خیـر اخاقـی معطـوف بـه خیـر جمعـی  اینکـه ا
نتایـج بی واسـطه یـا کوتاه مـدت خود را بر ما آشـکار 
نمی کند چیزی از مطلوبیت آن کاسـته نمی شـود. 
ولی روان ما چون پاداش کافی از بیرون نمی گیرد، 
چون مشـقت بسـیار می بریم ولـی نتیجه ملموس 
عینـی و زودهنـگام و درشـت نصیـب نمی بریـم، 
بی بهرگـی  و  دشـواری  ایـن  می شـویم.  سـرخورده 
مـن  بلـه،  مـا می سـتاند.  از  را  مـا  رغبـت  و  انگیـزه 
قبـول دارم بـه علـت فقـدان نهادهـای قدرتمنـد، 
کوشـش نسـل ها در پـی نسـل ها بـه نظـر می رسـد 
گـم شـده و در تاریکـی تاریـخ بـه عـدم پیوسـته  کـه 
و  عمومـی  قواعـد  همـان  نهـاد  از  منظـور  اسـت. 
دیرپـای کنش جمعی اسـت. برخـی از تئوری های 
شـبه تاریخی و شبه جامعه شـناختی همیـن نـگاه 
تیـره و تلـخ را تئوریـزه و بـه عنـوان حقیقـت جلـوه 
کـرده باشـید  گـر شـما بـاور  و رواج می دهنـد. مثـا ا
گریزناپذیـری جامعـه  کـه جامعـه ایـران بـه شـکل 
کوتاه مـدت  جوامـع  تاریـخ  ایـران  تاریـخ  و  کلنگـی 
اسـتبداد  توقـف  و غیرقابـل  ناگزیـر  و چرخه هـای 
گـر آدم  و هـرج و مـرج اسـت، در ایـن صـورت البـد ا
خردمنـدی باشـید، خـود را در ایـن چرخه ها گرفتار 
کـه  نمی بندیـد  دل  کنش هایـی  بـه  و  نمی کنیـد 
یـک جمـع نمی توانـد  یـا  فـرد  یـک  در طـول عمـر 
دهـد.  تغییـر  را  چرخه هـا  ایـن  فسـادآلود  گـردش 
باطلـی  یـک دور  در  کـه  تصـور می کنیـد  بنابرایـن 
کوشـش چـه  باطـل  ایـن دور  در  گرفتـار شـده اید. 
جـز  پیش فرض هایـی،  چنیـن  بـا  دارد؟  ثمـری 
یـک سـرگرمی غافانـه و غفلت انگیـز چـه چیـزی از 
کوشـش سیاسـی می تـوان برداشـت کـرد؟ واقعیـت 
کـه ایـن قبیـل نگاه هـای شـبه تاریخی  ایـن اسـت 
چرخـه  از  بخشـی  بـه  شبه جامعه شـناختی  و 
مسئولیت ناشناسی سیاسی ما تبدیل شده است. 
چـرا؟ چـون برای مسـئولیت گریزی ما توجیه خلق 
کافـی اسـت چشـم  می کننـد. حـال آنکـه مـا فقـط 
کنیـم. مـن نمی گویـم  کنیـم و مقایسـه  خـود را بـاز 
توانش هـا و نهادمندی هـای اجتماعـی در جامعـه 
نسـبت بـه دوره ناصرالدیـن شـاه یـا دوره اسـتبداد 
صغیـر یـا نیمـه اول سـلطنت پهلـوی بلکـه نسـبت 
بـه ۴0 سـال پیـش یـا حتـی در بسـیاری از زمینه هـا 
نسـبت بـه 20 سـال پیـش، امـروز بسـیار قدرتمنـد 
شـده اسـت. برخـی از نهادمندی هـای اجتماعـی 
می دهـد.  نشـان  بوروکراسـی  قالـب  در  را  خـود 
رشـد و توانمنـدی بوروکراسـی دهـه 90 نسـبت بـه 
بوروکراسـی دهـه 60 یـا ۷0 با هر شـاخصه ای که در 
نظـر بگیریـد قابـل مقایسـه نیسـت؛ شـاخصه های 
کارآمـدی، شـفافیت، سـرعت و مؤلفه هـای دیگـر. 
نظـر  اظهـار  آزادی  مسـئله  بفرماییـد  فـرض  یـا 
ادبیـات  در  حتـی  چـون  بیـان  آزادی  )نمی گویـم 

یعنـی  اسـت(  شـده  مبهـم  بسـیار  هـم  تخصصـی 
چیزی که در دهه 60 به عنوان نقد بیان می شـد، 
تـاوان آن ممکـن بـود جـان انسـانی باشـد، امـروز 
تبدیـل شـده اسـت بـه پسـت های اینسـتاگرامی، 
کـه هـزاران  کاب هاوسـی  گفت وگـوی  تلگرامـی و 
نفـر در عرصـه عمومـی چندیـن سـاعت دور هـم 
می نشـینند و در مـورد حسـاس ترین موضوع هـای 
سیاسـت صحبـت می کننـد. تلقـی عمومـی آن هـا 
هم این نیست که خطر می کنند. آیا سخن من به 
ایـن معناسـت کـه وضـع آزادی بیـان در ایران مثل 
سـوئیس یـا فرانسـه اسـت؟ مـا در همسـایگی آن ها 
نیسـتیم، بلکـه در همسـایگی ترکیـه و عربسـتان و 
کشـورهای آسـیای میانـه و... هسـتیم. مـا در قلب 
خاورمیانه ایـم. مـا در کشـوری هسـتیم کـه در یک 
سـده، غیـر از اینکـه دو انقـاب را بـه فاصلـه هفتـاد 
سال پشت سر گذاشته است و شاهد چند کودتای 
خـرد و درشـت و هشـت سـال جنـگ نابرابـر بـوده، 
گرفتـار چنیـن همسـایگی و همسـایگانی هـم شـده 
اسـت. این وضعیت ژئوپولتیک ماسـت که باعث 
می شـود، دائمـا در امنیـت بـر تمامـی ارزش هـای ما 
کنـد. فکـر نکنیـد فقـط ایـران چنیـن  اولویـت پیـدا 
اسـت. ترکیـه و عربسـتان هـم همیـن وضعیـت را 
دارنـد. واقعیـت این اسـت که مـا دائما در وضعیتی 
امنیتی هستیم. این بخشی از جغرافیای سیاسی 
چنیـن  وجـود  بـا  اسـت.  بـزرگ  مقیاسـی  در  مـا 
گونـه ای  وضعیـت نامسـاعدی، ایـن کشـور شـاهد 
انباشـت و تـداوم اسـت. ایـن موضـوع بسـیار مهـم 
کـه مـا در ایـران روزی بـه نـام روز اسـتقال  اسـت 
کـه جسـت وجو  نداریـم. در تمـام ایـن منطقـه هـم 
کنیـد، یـک نمونـه پیـدا نمی کنید کـه روز اسـتقال 
کشـور تـداوم داشـته اسـت.  نداشـته باشـند. ایـن 
ایـن واحـد سیاسـی تـداوم خـود را از دسـت نـداده 
و  بـر خـاف آن دیدگاه هـای شـبه تاریخی  اسـت، 
شبه جامعه شـناختی کـه القـا می کننـد تاریـخ ایران 
واقعیـت  اسـت.  انحطـاط  و  انقطـاع  تاریـخ  دائمـا 
گـر این طـور بـود، البـد اینجـا ایـران  کـه ا ایـن اسـت 
تقویـم  در  بایـد  البـد  بـود.  ایرانسـتان  بلکـه  نبـود 
مـا  ایـران می داشـتیم.  اسـتقال  نـام  بـه  روز  یـک 
نـه مسـتعمره شـدیم مثـل هنـد و نـه مثـل ترکیـه و 
کشـورهای تصنعـی جنـوب خلیج فـارس و نه مثل 
کـه ایـن  افغانسـتان هسـتیم. واقعیـت ایـن اسـت 
کشـور تداومـش نشـان دهنده نوعـی خـرد سیاسـی 
مناسـبات  پـود  و  تـار  در  کـه  اسـت  عمیـق  بسـیار 
اجتماعـی مـا تـداوم پیـدا کـرده اسـت و افـت و خیـز 
بسـیار داشـته امـا ایـن تـداوم تکاملـی بـوده اسـت. 
مـا بیسـت سـال پیش خطاهـای بسـیاری مرتکب 
می شـدیم، اما مردم و حاکمیت حاال آن ها را کمتر 
خطاهـای  کـه  اسـت  درسـت  می شـوند.  مرتکـب 
ایـن  واقعیـت  ولـی  می شـویم،  مرتکـب  جدیـدی 
گـر چنیـن  کـه خطـا بـر خطـا نمی انباریـم. ا اسـت 
بـود، زیـر بهمـن خطاهـا تـا حاال دفـن شـده بودیم. 
کـه  بـه همیـن سیاسـت خارجـی یـا دیپلماسـی ای 

ما در کشوری 
هستیم که در 

یک سده، غیر از 
اینکه دو انقالب 

را به فاصله هفتاد 
سال پشت سر 
گذاشته است 
و شاهد چند 

کودتای خرد و 
درشت و هشت 

سال جنگ نابرابر 
بوده، گرفتار 

چنین همسایگی 
و همسایگانی 

هم شده است. 
این وضعیت 

ژئوپولتیک 
ماست که باعث 
می شود، دائما در 
امنیت بر تمامی 

ارزش های ما 
اولویت پیدا کند
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بــرای  می شــویم  متوســل  جامعه ســتیزانه  و 
واقــع  در  بســنجیم،  را  خــود  تکلیــف  اینکــه 
کــه  چــرا  شــده ایم؛  اخاقــی  خطــای  مرتکــب 
و  اخاقــی  پیونــد  نفــی  تحلیل هــا  آن  بــن  در 
اســت.  نهفتــه  جامعــه  بــه  بی اعتنایــی  نوعــی 
آن  و  دارد  مــا مفروضــی  پرســش  کــه  در حالــی 
 )social( ــوی ــت جامع ــرش وضعی ــروض پذی مف
زندگــی ماســت. مــا بایــد ایــن امــر را بــه رســمیت 
کــه خیــر عمومــی بایــد جهت گیــری  بشناســیم 
کنــد و ایــن خیــر  کنش هــای فــردی مــا را تعییــن 
عمومــی همیشــه هم زمــان بــا زندگــی مــا تحقــق 
ســوگیری های  بلکــه  نمی کنــد،  پیــدا  عینــی 
بــه مــرور  کــه  جامعــه را چنــان تغییــر می دهــد 

دسـتگاه سیاسـت خارجـی مـا دنبال می کنـد، نگاه 
کنیـد. 20سـال اول همیـن نظـام را از همیـن نظر با 
کـه  کنیـد. معلـوم اسـت  20 سـال دوم آن مقایسـه 
تفاوت وجود دارد. یعنی خطاهایی که در 20 سال 
اول مرتکـب می شـدیم، در 20 سـال دوم تصحیـح 
شـده اسـت. هـر چنـد خطاهـای جدیـدی مرتکـب 
می شـویم ولـی یـک مکانیـزم کشـف و حـذف خطا 
کنـدی  فعـال اسـت. ایـن مکانیـزم البتـه مکانیـزم 
گر بخواهم پاسـخ خود را خاصه  اسـت. بنابراین ا
روی  بـر  را  تمرکـز خـود  بایـد  مـا  بگویـم  بایـد  کنـم 
نهادهـا بگذاریـم یعنـی اصـاح و بازسـازی نهادهـا، 
چیـزی  ایـن  نهادهـا.  خطاهـای  حـذف  و  کشـف 
اسـت کـه مـا بـا تشـکل یابی، بـا نقد مـدام و توسـعه 
دهیـم،  انجـام  را  آن  بایـد  بیـان  آزادی  ابزارهـای 
ابزاری مانند: روزنامه ها، شـبکه های پیام رسـان و 
البته رسانه ملی که متأسفانه هنوز متوجه جایگاه 
خـود نشـده اسـت. پـس بایـد همچنـان اصاحـات 
تغییـر تدریجـی و  یعنـی  ادامـه دهیـم،  را  نهـادی 
اصاحی قواعد جمعی کنش سیاسـی معطوف به 

خیـر عمومـی.

گر قرار است با این نگاه که من  ا
در این دنیا سعادتمند نشوم 
ولی بر ایفای مسئولیت خود اصرار 
بورزم تا آیندگان زندگی بهتر و 
سعادتمندی داشته باشند، فکر 
می کنم بسیاری از شهروندان در 
جامعه دلیل موجهی پیدا می کنند که 
برای حفظ سعادت این دنیایی، از 
ایفای مسئولیت اجتماعی خود فاصله 
بگیرند. آیا به نظر شما این دلیل، دلیل 
اشتباهی است؟

بــه نظــر مــن اشــتباه اســت؛ چــون مســتلزم خلــط 
آن  تحلیــل،  یــک  اســت.  بحــث  تــراز  دو  بیــن 
تحلیــل جامعه گریزانــه یــا جامعه ســتیزانه اســت. 
تحلیــل دیگــر هــم تحلیــل جامعه محورانــه یــا 
کــه  گمــان می کنــم  جامعه پذیرانــه اســت. مــن 
جامعه گریزانــه  تحلیل هــای  آن  بــه  مــا  وقتــی 

زمینــه بــرای حصــول ثمــرات عینــی حاصــل شــود 
و ایــن چــه بســا بــه دوره حیــات مــا وصــال ندهــد.

بکاشتند و بخوردیم و کاشتیم و خورند
چو بنگری همه برزیگران یک دیگریم

تعیین تکلیـف  را در مکانیـزم  گـر چنیـن نگرشـی  ا
گام  خودمـان در جامعـه فعـال نکنیـم، در همـان 
اول گرفتـار یـک فعـل غیراخاقـی شـده ایم. نفـس 
کـه شـما در جامعـه ای  کار، غیراخاقـی اسـت  ایـن 
کنید، ولی خودخواهانه به دنبال سـعادت  زندگی 
و نجات خودتان در گریز از جامعه یا در ستیز با آن 
باشـید. این فعل، منشـأ فسـاد اخاقی اسـت که در 

جامعـه مـا مـوج می زنـد. در واقـع ایـن همـان کاری 
کـه همیـن حـاال رایـج اسـت و بسـیاری از مـا  اسـت 
داریـم انجـام می دهیـم. این راه خـروج از وضعیت 
نیسـت بلکه راه غرق شـدن بیشتر در این وضعیت 

است.

لطفا منظور از تعبیر خیر عمومی 
را قدری بیشتر توضیح 
فرمایید.

کـه  نیسـت  خیـری  عمومـی،  خیـر  از  مـا  منظـور 
افـراد و اعضـای جامعـه  بـر ضـد منافـع و خیـرات 
باطـل  تصـورات  آن  مثـل  می شـود؛  تعریـف 
دوم  نیمـه  در  کـه  کمونیستی سوسیالیسـتی 
در  یـا  آفریـد  فاجعـه  و  شـد  تجربـه  بیسـتم  قـرن 
کـه  آلمـان  و  اسـپانیا  ایتالیـا،  مثـل  کشـورهایی 
تجربـه نظام هـای توتالیتار داشـتند یا کشـورهایی 
بودنـد،  آدمی سـوز  اقتدارگرایی هـای  گرفتـار  کـه 
مثـل لیبـی در زمـان معمـر قذافـی یـا عـراق در زمـان 
صـدام حسـین. منظـور از خیـر عمومی این نیسـت 
کسـی یـا هیئـت حاکمـه ای در بـاال بنشـیند و  کـه 
تکلیـف همـه چیـز را از اول تـا آخـر بـدون مراجعـه 
روشـن  عمومـی  رأی ورزی  نهادهـای  بـه  دائمـی 
کـه مشـتقی اسـت از  کنـد. منظـور مـا خیـری اسـت 
مجموعـه مداخـات آزادانـه و عادالنـه شـهروندان 
کشـف و حـذف مجـاری  مسئولیت شـناس، بـرای 
خطـا از زندگـی جمعـی، بـرای اینکـه بقـای خـود را 
تضمیـن کننـد و ارتقـا دهنـد. خیـر عمومـی چیـزی 
که از قبل قالب زده شـود و بعد به عده ای  نیسـت 
تحمیـل شـود. خیـر عمومـی تشـخیصی اسـت کـه 
پـس از بـه ثمـر نشسـتن کوشـش های مـا به شـکل 
خـال  در  مـا  می شـود.  ممکـن  پسـینی  و  ماتأخـر 
کـه افـراد و تشـکل های  کوشـش هایی  رقابت هـا و 
مدنـی بـرای پیگیـری فهـم و برداشتشـان از خیـر 
خیـر  کـه  می یابیـم  در  کم کـم  می کننـد،  عمومـی 
عمومـی در ایـن جامعـه بـه چـه صورتـی در حـال 
ایـن  تک تـک  چـون  چـرا؟  اسـت.  شـکل گیری 
شـهروندان مسـئوالنه، مجدانـه و صادقانـه بـرای 
کشـف و حـذف مجـاری خطـا در زندگـی جمعـی، 
کشـف و حـذف فسـاد، اسـتبداد،  خصوصـا بـرای 
تبعیـض و خشـونت می کوشـند. ایـن چهـار خطـا 
جمعـی  زندگـی  در  فسـاد  اصلـی  سـرفصل های 
اسـت. چنیـن جامعـه ای دائـم در حال کشـف خیر 
جمعـی خـود اسـت. ایـن خیـر جمعـی، یـک اسـم 
نیسـت؛ بلکـه یـک فعـل اسـت. در واقـع یـک رونـد 
بـاز  پایانـی  و  اسـت  مـدام  در حال تحقـق  کنـِش  و 
دارد. منتهـا ایـن فعل مشـخصاتی دارد. نمی شـود 
کـرد و گفـت مـن در حـال تأمیـن  بـه جامعـه پشـت 
انـکار  را  جامعـه  نمی شـود  هسـتم.  عمومـی  خیـر 
را  دیگـری  قبـال  در  خویشـتن  مسـئولیت  و  کـرد 
نادیـده گرفـت. از جملـه مشـخصات فعل جمعی، 
ننشسـتن  آسـوده  مشـارکت،  مسـئولیت پذیری، 
خطاسـت.  مجـاری  حـذف  و  کشـف  پیگیـری  از 
الزم نیسـت بـرای فهـم و تحقـق خیـر عمومـی بـه 
کـه  راه هـای دور برویـم. هـر کسـی در هـر نقطـه ای 
کار را باید متوجه خیر  کاری است، همان  مشغول 
گـر ایـن فـرد، فقـط خانـه دار اسـت  کنـد. ا عمومـی 

باید مجاری تبعیض، خشـونت و فسـاد و استبداد 
کنـد.  را در دامنـه خانـه داری خـود کشـف و حـذف 
گر به شـکل تبعیض آمیزی پسـرش را بر دخترش  ا
گـر در قبـال خطاهـای فرزنـدش  ترجیـح می دهـد، ا
گـر  ا می کنـد،  اعمـال  خشـونت آمیزی  تنبیهـات 
بـه نحـو فسـادآلودی مناسـبات درون خانـواده را 
نبایـد  کنـد.  حـذف  را  این هـا  بایـد  می کنـد،  اداره 
کاری  می کنـم،  را  زندگـی ام  دارم  کـه  مـن  بگویـد 
قدرتـی  کـه  مـن  نـدارم،  سیاسـت  و  جامعـه  بـه 
گـر ایـن فـرد، بـزرگ قـوم و قبیله ای اسـت،  نـدارم. ا
بایـد کم کـم ایـن بزرگـی را از سـر فـرو بنهـد و بگویـد 
بزرگـی کـه بـه سـن نیسـت، بلکـه بزرگـی بـه عقـل، 
کرامـت و... اسـت. ایـن افـراد در  اخـاق، شـرافت، 
گـر صبورانه و شـکورانه  هـر نقطـه ای کـه هسـتند، ا
کننـد مجـاری خطـا را در زندگـی  و مجدانـه سـعی 
کننـد و  فـردی و جمعـی خودشـان کشـف و حـذف 
کننـد، در تأمیـن  مناسـبات فـردی خـود را اصـاح 
خیـر عمومـی سـهیم اند. هـر فـرد حـدود اختیـارات 
متفاوتـی دارد و منابـع متفاوتـی از قـدرت در اختیـار 
دارد. بـا همیـن امکان هـا می شـود تبعیض آلـود و 
کـرد و  سـتمگرانه و فسـادآلود و خشـونت بار زندگـی 
هـم می شـود از در خیـر و سـامت درآمـد و فسـاد و 
اسـتبداد و تبعیـض و خشـونت را کـم کـرد. هـر چـه 
انباشـته تر رخ دهـد، خیـر  و  بیشـتر  اتفاقـات  ایـن 
عمومـی خـودش را در آینـه جامعـه بیشـتر نشـان 
خواهد داد و زرنگارها از آیینه جامعه بیشتر زدوده 
گـر جامعـه را مانند یک آیینـه در نظر  خواهـد شـد. ا
بگیرید، امروز نمی توانید خود را در آن ببینید؛ زیرا 
بسـیار زنگارگرفتـه اسـت. ولـی ذرات ایـن زرنگارهـا 
ایـن  نمی شـوند.  دیـده  غیرمسـلح  چشـم  بـه  گاه 

ماسـت. خـود  کنش هـای  ذرات 
میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست

تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز
در  شـده ایم.  آیینـه  ایـن  تابـش  مانـع  خودمـان 
کنیـم ایـن  کـه قـرار داریـم سـعی  همـان نقطـه ای 
موانـع را رفـع کنیـم. مـا بـا خشـونت، خـو گرفته ایم 
و از تبعیـض لـذت می بریـم. مـا حتـی در جایـی کـه 
از تبعیض رنج می کشـیم، آن را بازتولید می کنیم. 
زنـان جامعـه ما در وضعیت تبعیض آلـودی زندگی 
می کننـد. تبعیض جنسـیتی در جامعه ما تبعیض 
ریشـه داری اسـت. نمی گویـم کـه جامعـه مـا از ایـن 
نظـر تبعیض آلودتریـن جامعـه خاورمیانـه اسـت. 
در  نظـر  ایـن  از  تبعیض آلودتـری  بسـیار  جوامـع 
سراسـر جهان هسـت. ولی به هر حال در ایران، ما 
علیـه زنـان تبعیـض جنسـیتی داریم. همیـن زنان 
بخشـی از ایـن چرخـه بازتولیـد تبعیـض هسـتند. 
کـه مـادر می شـوند بیـن فرزنـد دختـر و پسـر  وقتـی 
خـود تبعیـض نـاروا قائـل می شـوند. غبـار و زنـگار 
اسـت.  برخاسـته  مـا  خانه هـای  درون  از  جامعـه 
کنیـم تـا  کم کـم آب و جـارو  همیـن رفتارهـا را بایـد 

آیینـه جامعـه روشـن تر شـود.

آیا شما اخالق جمعی را بر اخالق 
فردی ارجح می دانید؟
مـن فکـر می کنـم در مقـام زندگـی جمعـی، یگانـه 
اخـاق ممکـن، اخـاق معطـوف بـه خیـر عمومـی 

وقتـی  نیسـت.  اخاقـی  اساسـا  آن  از  غیـر  اسـت. 
هـگل ترازهـای اخـاق را از هم جدا می کند، معتقد 
کـه آن دو تـراز دیگـر در ذیـل تـراز سـوم بایـد  اسـت 
گـر آن هـا هـم بناسـت  ا بگنجنـد. یعنـی می گویـد 
معنایـی داشـته باشـند، بایـد بفهمیـم که بیـرون از 
چتـر اخـاق مدنـی و سیاسـی نمی توانند جایگاهی 
کننـد؛ چـون بـه محـض اینکـه از محـدوده  پیـدا 
ایـن چتـر بیـرون بروند به اخاق های جامعه سـتیز 
مـا  شایسـته  کـه  می شـوند  تبدیـل  جامعه گریـز  و 
نیست. ولی آن ماحظاتی که ما نسبت به امانت 
اخاقـی  پایـه  ارزش هـای  دیگـر  و  راسـت گویی  و 
داریـم، همـه آن ها ارزش هـای اخاقی زندگی ما در 
گر خودمان را با  جامعه انـد. چـرا؟ بـه این دلیل که ا
ایـن ارزش هـا هماهنـگ کنیم، آن اخاق سیاسـی 
جایـی  در  گـر  ا می شـود.  فربه تـر  دائمـا  مدنـی  و 
دنبال سـعادت و خیر فردی خود هسـتیم و گمان 
می کنیـم کـه در اینجا باید از زیر مسـئولیت جمعی 
کار را بـا توجیـه سـعادت  کنیـم، ایـن  شـانه خالـی 
تـراز  در  گویـی  دنبـال می کنیـم.  فـردی  نجـات  و 
فـردی بـه دنبال نجات و سـعادت هسـتیم ولی در 
تـراز باالتـر از ِقَبل نادیده گرفتن مسـئولیتیم نسـبت 
بـه خیـر عمومـی مرتکـب خیانـت شـده ایم، چـون 
کسـانی  گرفته ایـم. در واقـع بـه همـه  آن را نادیـده 
که خیر عمومی متوجه آن هاست و آن ها نفع بران 
و  کرده ایـم  خیانـت  هسـتند،  عمومـی  خیـر  ایـن 
تأمیـن آن خیـر عمومـی را بـه سـهم خودمـان بـه 
تأخیـر انداخته ایـم، ولـو بـه انـدازه همیـن غفلـت و 
پشـت کردن بـه خیـر عمومـی در یـک فعـل فـردی 
داشـته  یـاد  بـه  خیانـت.  یعنـی  ایـن  مشـخص؛ 
باشـیم کـه قـرار بـود در تـراز اخـاق فـردی، خیانـت 
نکنیـم. حـاال در همیـن تـراز، خیانت نکـردن یعنی 
مسئولیت جمعی را بر عهده گرفتن، یعنی نسبت 
گرفتـار  بـه آن بی اعتنایی نکـردن. مـا بـرای اینکـه 
کـه خیانـت  خیانـت مدنـی نشـویم، بایـد بفهمیـم 
فقـط ایـن نیسـت کـه امانتـی را کـه فـردی بـه شـما 
تـراز  خیانـت،  بلکـه  ندهیـد؛  پـس  اسـت،  سـپرده 
کـه عبـارت اسـت از خیانـت مدنـی  مهم تـری دارد 
کـه سـر از چنیـن  یعنـی خیانـت بـه خیـر عمومـی 

مـی آورد. در  فانتزی هایـی 
امـروزه یکـی از فانتزی هـای اخاقـی مـا ایـن اسـت 
جزیـره ای  کـه  بودیـم  ثروتمنـد  آنقـدر  کاش  کـه 
داشتیم و به اندازه کافی کتاب و موسیقی خوب و 
همـدم خـوب بـا خود به همـراه می بردیـم و عمری 
فانتزی هـای  ایـن  می کردیـم.  زندگـی  آنجـا  در  را 
گوشـه گیری و سـعادت  اخاقـی در اخـاق تزهـد، 
را در نفـی جامعـه دیـدن، ریشـه های قدیمـی دارد 
گاه جمعـی مـا ریشـه های عمیـق  و در روان ناخـودآ

دوانـده اسـت. حافـظ می گویـد:
دو یار زیرک و از باده کهن دو منی
فراغتی و کتابی و گوشه چمنی

من این مقام به دنیا و آخرت ندهم
گر چه در پی ام افتند هر دم انجمنی ا

فرامـوش  را  انسـانی  جمع هـای  ایـن  همـه  یعنـی 
کنـج عزلـت دو همصحبـت زیـرک  گـر در  می کنـم ا
داشـته باشـم و دو مـن بـاده کهـن و یـک فراغتـی و 

کتابـی. بعـد ادامـه می دهـد:

 خیر عمومی 
چیزی نیست 

که از قبل قالب 
زده شود و 

بعد به عده ای 
تحمیل شود. 
خیر عمومی 

تشخیصی است 
که پس از به 
ثمر نشستن 

کوشش های ما 
به شکل ماتأخر 
و پسینی ممکن 

می شود
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بــرای  می شــویم  متوســل  جامعه ســتیزانه  و 
واقــع  در  بســنجیم،  را  خــود  تکلیــف  اینکــه 
کــه  چــرا  شــده ایم؛  اخاقــی  خطــای  مرتکــب 
و  اخاقــی  پیونــد  نفــی  تحلیل هــا  آن  بــن  در 
اســت.  نهفتــه  جامعــه  بــه  بی اعتنایــی  نوعــی 
آن  و  دارد  مــا مفروضــی  پرســش  کــه  در حالــی 
 )social( ــوی ــت جامع ــرش وضعی ــروض پذی مف
زندگــی ماســت. مــا بایــد ایــن امــر را بــه رســمیت 
کــه خیــر عمومــی بایــد جهت گیــری  بشناســیم 
کنــد و ایــن خیــر  کنش هــای فــردی مــا را تعییــن 
عمومــی همیشــه هم زمــان بــا زندگــی مــا تحقــق 
ســوگیری های  بلکــه  نمی کنــد،  پیــدا  عینــی 
بــه مــرور  کــه  جامعــه را چنــان تغییــر می دهــد 

دسـتگاه سیاسـت خارجـی مـا دنبال می کنـد، نگاه 
کنیـد. 20سـال اول همیـن نظـام را از همیـن نظر با 
کـه  کنیـد. معلـوم اسـت  20 سـال دوم آن مقایسـه 
تفاوت وجود دارد. یعنی خطاهایی که در 20 سال 
اول مرتکـب می شـدیم، در 20 سـال دوم تصحیـح 
شـده اسـت. هـر چنـد خطاهـای جدیـدی مرتکـب 
می شـویم ولـی یـک مکانیـزم کشـف و حـذف خطا 
کنـدی  فعـال اسـت. ایـن مکانیـزم البتـه مکانیـزم 
گر بخواهم پاسـخ خود را خاصه  اسـت. بنابراین ا
روی  بـر  را  تمرکـز خـود  بایـد  مـا  بگویـم  بایـد  کنـم 
نهادهـا بگذاریـم یعنـی اصـاح و بازسـازی نهادهـا، 
چیـزی  ایـن  نهادهـا.  خطاهـای  حـذف  و  کشـف 
اسـت کـه مـا بـا تشـکل یابی، بـا نقد مـدام و توسـعه 
دهیـم،  انجـام  را  آن  بایـد  بیـان  آزادی  ابزارهـای 
ابزاری مانند: روزنامه ها، شـبکه های پیام رسـان و 
البته رسانه ملی که متأسفانه هنوز متوجه جایگاه 
خـود نشـده اسـت. پـس بایـد همچنـان اصاحـات 
تغییـر تدریجـی و  یعنـی  ادامـه دهیـم،  را  نهـادی 
اصاحی قواعد جمعی کنش سیاسـی معطوف به 

خیـر عمومـی.

گر قرار است با این نگاه که من  ا
در این دنیا سعادتمند نشوم 
ولی بر ایفای مسئولیت خود اصرار 
بورزم تا آیندگان زندگی بهتر و 
سعادتمندی داشته باشند، فکر 
می کنم بسیاری از شهروندان در 
جامعه دلیل موجهی پیدا می کنند که 
برای حفظ سعادت این دنیایی، از 
ایفای مسئولیت اجتماعی خود فاصله 
بگیرند. آیا به نظر شما این دلیل، دلیل 
اشتباهی است؟
بــه نظــر مــن اشــتباه اســت؛ چــون مســتلزم خلــط 
آن  تحلیــل،  یــک  اســت.  بحــث  تــراز  دو  بیــن 
تحلیــل جامعه گریزانــه یــا جامعه ســتیزانه اســت. 
تحلیــل دیگــر هــم تحلیــل جامعه محورانــه یــا 
کــه  گمــان می کنــم  جامعه پذیرانــه اســت. مــن 
جامعه گریزانــه  تحلیل هــای  آن  بــه  مــا  وقتــی 

زمینــه بــرای حصــول ثمــرات عینــی حاصــل شــود 
و ایــن چــه بســا بــه دوره حیــات مــا وصــال ندهــد.

بکاشتند و بخوردیم و کاشتیم و خورند
چو بنگری همه برزیگران یک دیگریم

تعیین تکلیـف  را در مکانیـزم  گـر چنیـن نگرشـی  ا
گام  خودمـان در جامعـه فعـال نکنیـم، در همـان 
اول گرفتـار یـک فعـل غیراخاقـی شـده ایم. نفـس 
کـه شـما در جامعـه ای  کار، غیراخاقـی اسـت  ایـن 
کنید، ولی خودخواهانه به دنبال سـعادت  زندگی 
و نجات خودتان در گریز از جامعه یا در ستیز با آن 
باشـید. این فعل، منشـأ فسـاد اخاقی اسـت که در 

جامعـه مـا مـوج می زنـد. در واقـع ایـن همـان کاری 
کـه همیـن حـاال رایـج اسـت و بسـیاری از مـا  اسـت 
داریـم انجـام می دهیـم. این راه خـروج از وضعیت 
نیسـت بلکه راه غرق شـدن بیشتر در این وضعیت 

است.

لطفا منظور از تعبیر خیر عمومی 
را قدری بیشتر توضیح 
فرمایید.

کـه  نیسـت  خیـری  عمومـی،  خیـر  از  مـا  منظـور 
افـراد و اعضـای جامعـه  بـر ضـد منافـع و خیـرات 
باطـل  تصـورات  آن  مثـل  می شـود؛  تعریـف 
دوم  نیمـه  در  کـه  کمونیستی سوسیالیسـتی 
در  یـا  آفریـد  فاجعـه  و  شـد  تجربـه  بیسـتم  قـرن 
کـه  آلمـان  و  اسـپانیا  ایتالیـا،  مثـل  کشـورهایی 
تجربـه نظام هـای توتالیتار داشـتند یا کشـورهایی 
بودنـد،  آدمی سـوز  اقتدارگرایی هـای  گرفتـار  کـه 
مثـل لیبـی در زمـان معمـر قذافـی یـا عـراق در زمـان 
صـدام حسـین. منظـور از خیـر عمومی این نیسـت 
کسـی یـا هیئـت حاکمـه ای در بـاال بنشـیند و  کـه 
تکلیـف همـه چیـز را از اول تـا آخـر بـدون مراجعـه 
روشـن  عمومـی  رأی ورزی  نهادهـای  بـه  دائمـی 
کـه مشـتقی اسـت از  کنـد. منظـور مـا خیـری اسـت 
مجموعـه مداخـات آزادانـه و عادالنـه شـهروندان 
کشـف و حـذف مجـاری  مسئولیت شـناس، بـرای 
خطـا از زندگـی جمعـی، بـرای اینکـه بقـای خـود را 
تضمیـن کننـد و ارتقـا دهنـد. خیـر عمومـی چیـزی 
که از قبل قالب زده شـود و بعد به عده ای  نیسـت 
تحمیـل شـود. خیـر عمومـی تشـخیصی اسـت کـه 
پـس از بـه ثمـر نشسـتن کوشـش های مـا به شـکل 
خـال  در  مـا  می شـود.  ممکـن  پسـینی  و  ماتأخـر 
کـه افـراد و تشـکل های  کوشـش هایی  رقابت هـا و 
مدنـی بـرای پیگیـری فهـم و برداشتشـان از خیـر 
خیـر  کـه  می یابیـم  در  کم کـم  می کننـد،  عمومـی 
عمومـی در ایـن جامعـه بـه چـه صورتـی در حـال 
ایـن  تک تـک  چـون  چـرا؟  اسـت.  شـکل گیری 
شـهروندان مسـئوالنه، مجدانـه و صادقانـه بـرای 
کشـف و حـذف مجـاری خطـا در زندگـی جمعـی، 
کشـف و حـذف فسـاد، اسـتبداد،  خصوصـا بـرای 
تبعیـض و خشـونت می کوشـند. ایـن چهـار خطـا 
جمعـی  زندگـی  در  فسـاد  اصلـی  سـرفصل های 
اسـت. چنیـن جامعـه ای دائـم در حال کشـف خیر 
جمعـی خـود اسـت. ایـن خیـر جمعـی، یـک اسـم 
نیسـت؛ بلکـه یـک فعـل اسـت. در واقـع یـک رونـد 
بـاز  پایانـی  و  اسـت  مـدام  در حال تحقـق  کنـِش  و 
دارد. منتهـا ایـن فعل مشـخصاتی دارد. نمی شـود 
کـرد و گفـت مـن در حـال تأمیـن  بـه جامعـه پشـت 
انـکار  را  جامعـه  نمی شـود  هسـتم.  عمومـی  خیـر 
را  دیگـری  قبـال  در  خویشـتن  مسـئولیت  و  کـرد 
نادیـده گرفـت. از جملـه مشـخصات فعل جمعی، 
ننشسـتن  آسـوده  مشـارکت،  مسـئولیت پذیری، 
خطاسـت.  مجـاری  حـذف  و  کشـف  پیگیـری  از 
الزم نیسـت بـرای فهـم و تحقـق خیـر عمومـی بـه 
کـه  راه هـای دور برویـم. هـر کسـی در هـر نقطـه ای 
کار را باید متوجه خیر  کاری است، همان  مشغول 
گـر ایـن فـرد، فقـط خانـه دار اسـت  کنـد. ا عمومـی 

باید مجاری تبعیض، خشـونت و فسـاد و استبداد 
کنـد.  را در دامنـه خانـه داری خـود کشـف و حـذف 
گر به شـکل تبعیض آمیزی پسـرش را بر دخترش  ا
گـر در قبـال خطاهـای فرزنـدش  ترجیـح می دهـد، ا
گـر  ا می کنـد،  اعمـال  خشـونت آمیزی  تنبیهـات 
بـه نحـو فسـادآلودی مناسـبات درون خانـواده را 
نبایـد  کنـد.  حـذف  را  این هـا  بایـد  می کنـد،  اداره 
کاری  می کنـم،  را  زندگـی ام  دارم  کـه  مـن  بگویـد 
قدرتـی  کـه  مـن  نـدارم،  سیاسـت  و  جامعـه  بـه 
گـر ایـن فـرد، بـزرگ قـوم و قبیله ای اسـت،  نـدارم. ا
بایـد کم کـم ایـن بزرگـی را از سـر فـرو بنهـد و بگویـد 
بزرگـی کـه بـه سـن نیسـت، بلکـه بزرگـی بـه عقـل، 
کرامـت و... اسـت. ایـن افـراد در  اخـاق، شـرافت، 
گـر صبورانه و شـکورانه  هـر نقطـه ای کـه هسـتند، ا
کننـد مجـاری خطـا را در زندگـی  و مجدانـه سـعی 
کننـد و  فـردی و جمعـی خودشـان کشـف و حـذف 
کننـد، در تأمیـن  مناسـبات فـردی خـود را اصـاح 
خیـر عمومـی سـهیم اند. هـر فـرد حـدود اختیـارات 
متفاوتـی دارد و منابـع متفاوتـی از قـدرت در اختیـار 
دارد. بـا همیـن امکان هـا می شـود تبعیض آلـود و 
کـرد و  سـتمگرانه و فسـادآلود و خشـونت بار زندگـی 
هـم می شـود از در خیـر و سـامت درآمـد و فسـاد و 
اسـتبداد و تبعیـض و خشـونت را کـم کـرد. هـر چـه 
انباشـته تر رخ دهـد، خیـر  و  بیشـتر  اتفاقـات  ایـن 
عمومـی خـودش را در آینـه جامعـه بیشـتر نشـان 
خواهد داد و زرنگارها از آیینه جامعه بیشتر زدوده 
گـر جامعـه را مانند یک آیینـه در نظر  خواهـد شـد. ا
بگیرید، امروز نمی توانید خود را در آن ببینید؛ زیرا 
بسـیار زنگارگرفتـه اسـت. ولـی ذرات ایـن زرنگارهـا 
ایـن  نمی شـوند.  دیـده  غیرمسـلح  چشـم  بـه  گاه 

ماسـت. خـود  کنش هـای  ذرات 
میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست

تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز
در  شـده ایم.  آیینـه  ایـن  تابـش  مانـع  خودمـان 
کنیـم ایـن  کـه قـرار داریـم سـعی  همـان نقطـه ای 
موانـع را رفـع کنیـم. مـا بـا خشـونت، خـو گرفته ایم 
و از تبعیـض لـذت می بریـم. مـا حتـی در جایـی کـه 
از تبعیض رنج می کشـیم، آن را بازتولید می کنیم. 
زنـان جامعـه ما در وضعیت تبعیض آلـودی زندگی 
می کننـد. تبعیض جنسـیتی در جامعه ما تبعیض 
ریشـه داری اسـت. نمی گویـم کـه جامعـه مـا از ایـن 
نظـر تبعیض آلودتریـن جامعـه خاورمیانـه اسـت. 
در  نظـر  ایـن  از  تبعیض آلودتـری  بسـیار  جوامـع 
سراسـر جهان هسـت. ولی به هر حال در ایران، ما 
علیـه زنـان تبعیـض جنسـیتی داریم. همیـن زنان 
بخشـی از ایـن چرخـه بازتولیـد تبعیـض هسـتند. 
کـه مـادر می شـوند بیـن فرزنـد دختـر و پسـر  وقتـی 
خـود تبعیـض نـاروا قائـل می شـوند. غبـار و زنـگار 
اسـت.  برخاسـته  مـا  خانه هـای  درون  از  جامعـه 
کنیـم تـا  کم کـم آب و جـارو  همیـن رفتارهـا را بایـد 

آیینـه جامعـه روشـن تر شـود.

آیا شما اخالق جمعی را بر اخالق 
فردی ارجح می دانید؟

مـن فکـر می کنـم در مقـام زندگـی جمعـی، یگانـه 
اخـاق ممکـن، اخـاق معطـوف بـه خیـر عمومـی 

وقتـی  نیسـت.  اخاقـی  اساسـا  آن  از  غیـر  اسـت. 
هـگل ترازهـای اخـاق را از هم جدا می کند، معتقد 
کـه آن دو تـراز دیگـر در ذیـل تـراز سـوم بایـد  اسـت 
گـر آن هـا هـم بناسـت  ا بگنجنـد. یعنـی می گویـد 
معنایـی داشـته باشـند، بایـد بفهمیـم که بیـرون از 
چتـر اخـاق مدنـی و سیاسـی نمی توانند جایگاهی 
کننـد؛ چـون بـه محـض اینکـه از محـدوده  پیـدا 
ایـن چتـر بیـرون بروند به اخاق های جامعه سـتیز 
مـا  شایسـته  کـه  می شـوند  تبدیـل  جامعه گریـز  و 
نیست. ولی آن ماحظاتی که ما نسبت به امانت 
اخاقـی  پایـه  ارزش هـای  دیگـر  و  راسـت گویی  و 
داریـم، همـه آن ها ارزش هـای اخاقی زندگی ما در 
گر خودمان را با  جامعه انـد. چـرا؟ بـه این دلیل که ا
ایـن ارزش هـا هماهنـگ کنیم، آن اخاق سیاسـی 
جایـی  در  گـر  ا می شـود.  فربه تـر  دائمـا  مدنـی  و 
دنبال سـعادت و خیر فردی خود هسـتیم و گمان 
می کنیـم کـه در اینجا باید از زیر مسـئولیت جمعی 
کار را بـا توجیـه سـعادت  کنیـم، ایـن  شـانه خالـی 
تـراز  در  گویـی  دنبـال می کنیـم.  فـردی  نجـات  و 
فـردی بـه دنبال نجات و سـعادت هسـتیم ولی در 
تـراز باالتـر از ِقَبل نادیده گرفتن مسـئولیتیم نسـبت 
بـه خیـر عمومـی مرتکـب خیانـت شـده ایم، چـون 
کسـانی  گرفته ایـم. در واقـع بـه همـه  آن را نادیـده 
که خیر عمومی متوجه آن هاست و آن ها نفع بران 
و  کرده ایـم  خیانـت  هسـتند،  عمومـی  خیـر  ایـن 
تأمیـن آن خیـر عمومـی را بـه سـهم خودمـان بـه 
تأخیـر انداخته ایـم، ولـو بـه انـدازه همیـن غفلـت و 
پشـت کردن بـه خیـر عمومـی در یـک فعـل فـردی 
داشـته  یـاد  بـه  خیانـت.  یعنـی  ایـن  مشـخص؛ 
باشـیم کـه قـرار بـود در تـراز اخـاق فـردی، خیانـت 
نکنیـم. حـاال در همیـن تـراز، خیانت نکـردن یعنی 
مسئولیت جمعی را بر عهده گرفتن، یعنی نسبت 
گرفتـار  بـه آن بی اعتنایی نکـردن. مـا بـرای اینکـه 
کـه خیانـت  خیانـت مدنـی نشـویم، بایـد بفهمیـم 
فقـط ایـن نیسـت کـه امانتـی را کـه فـردی بـه شـما 
تـراز  خیانـت،  بلکـه  ندهیـد؛  پـس  اسـت،  سـپرده 
کـه عبـارت اسـت از خیانـت مدنـی  مهم تـری دارد 
کـه سـر از چنیـن  یعنـی خیانـت بـه خیـر عمومـی 

مـی آورد. در  فانتزی هایـی 
امـروزه یکـی از فانتزی هـای اخاقـی مـا ایـن اسـت 
جزیـره ای  کـه  بودیـم  ثروتمنـد  آنقـدر  کاش  کـه 
داشتیم و به اندازه کافی کتاب و موسیقی خوب و 
همـدم خـوب بـا خود به همـراه می بردیـم و عمری 
فانتزی هـای  ایـن  می کردیـم.  زندگـی  آنجـا  در  را 
گوشـه گیری و سـعادت  اخاقـی در اخـاق تزهـد، 
را در نفـی جامعـه دیـدن، ریشـه های قدیمـی دارد 
گاه جمعـی مـا ریشـه های عمیـق  و در روان ناخـودآ

دوانـده اسـت. حافـظ می گویـد:
دو یار زیرک و از باده کهن دو منی
فراغتی و کتابی و گوشه چمنی

من این مقام به دنیا و آخرت ندهم
گر چه در پی ام افتند هر دم انجمنی ا

فرامـوش  را  انسـانی  جمع هـای  ایـن  همـه  یعنـی 
کنـج عزلـت دو همصحبـت زیـرک  گـر در  می کنـم ا
داشـته باشـم و دو مـن بـاده کهـن و یـک فراغتـی و 

کتابـی. بعـد ادامـه می دهـد:

 خیر عمومی 
چیزی نیست 

که از قبل قالب 
زده شود و 

بعد به عده ای 
تحمیل شود. 
خیر عمومی 

تشخیصی است 
که پس از به 
ثمر نشستن 

کوشش های ما 
به شکل ماتأخر 
و پسینی ممکن 

می شود
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هر آنکه کنج قناعت به گنج دنیا داد
فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی

بیا که رونق این کارخانه کم نشود
به زهد همچو تویی یا به فسق همچو منی

سـخن  چنیـن  کـه  اسـت  دورانـی  چـه  گرفتـار  او 
می گویـد؟ ایـن دوران را خـودش در همیـن غـزل 

می کنـد:  تصویـر 
از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت
 عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی

مزاج دهر تبه شد در این بال حافظ
کجاست فکر حکیمی و رأی برهمنی.
سپس در ادامه به خود امیدواری می دهد که

به صبر کوش توای دل که حق رها نکند
چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی

حـوادث  تندبـاد  »ز  کـه  اسـت  زمانـی  چـه  ایـن 
بـوده  گلـی  کـه  چمـن  ایـن  در  دیـدن،  نمی تـوان 
مغـول  آشـوب  دوران  ایـن  سـمنی؟«  یـا  اسـت 
کـه شـالوده جامعـه و سـامان و امـن و امـان  اسـت 
ازهم گسـیخته شـده و زیسـت اجتماعـی و مدنـی 
غیرممکـن شـده اسـت. حـاال فانتـزی سـعادت و 
دورانـی  چنیـن  بـرای  نجـات 
فانتـزی  همیـن  می شـود 
بـاده  از  و  زیـرک  یـار  »دو 
آخـر.  الـی  منـی«  دو  کهـن 
نبایـد  مـا  جامعه گریـزی. 
کـه  کنیـم  زندگـی  جامعـه  در  چنـان  امـروز 
گویـی در دوران مغـول زندگـی می کنیـم. گویـی در 
کثری زندگی  دوران ازهم گسیختگی و آشوب حدا
گویـی در زمـان و زمانـه حافـظ زندگـی  می کنیـم. 
خودکام بخـش  تصـورات،  ایـن  چـون  می کنیـم. 
کنیـد  گـر شـما چنـان زندگـی  هـم هسـتند یعنـی ا
کـه گویـی در دوره تـاراج مغـول هسـتید، آن وقـت، 
می شـود.  مغـول  تـاراج  دوره  شـبیه  واقعـا  اوضـاع 
گـر جامعـه مـا پـر شـود از کسـانی کـه چنـان زندگـی  ا
کـه انـگار در دوره تـاراج مغولنـد، جامعـه  می کننـد 
کسـی بـا همیـن نسـخه  گـر هـر  ویـران می شـود. ا
سـر خـود را بگیـرد و راه خـود را بـرود از جامعـه چـه 
باقـی می مانـد؟ از امـکان سـعادت و نجـات حتـی 

بـرای همـان گوشـه چمـن، چـه باقـی می مانـد؟ در 
غیـاب کوشـش عمومی بـرای تأمین خیر عمومی، 
چه کسـی امنیت خواهد داشـت؟ پروردن فانتزی 
»دو یـار زیـرک و از بـاده کهـن دو منـی« در زمانـه مـا 
دقیقـا یعنـی اینکـه از همه آن چیزی کـه در اطراف 
ماسـت، گویـی نفـرت داریـم، چـون همـه این ها با 
فانتزی اخاقی ما، فاصله نجومی دارد. بنابراین، 
گویـی همـه این هـا مانـع زندگی اخاقی ما دانسـته 

می شـوند.

آحاد مردم یک جامعه چگونه 
می توانند در راستای خیر 
عمومی، مشارکت فعال و اثرگذاری 
داشته باشند و نوع و میزان مسئولیت 
خود را تشخیص دهند؟

گرفتـه اسـت،  کـه قـرار  کسـی در هـر نقطـه ای  هـر 
تبعیـض  مجـاری خطـا و خطـر، خصوصـا منابـع 
کشـف و  و خشـونت و فسـاد و اسـتبداد بـه رأی را 
شـود،  عمومـی  گـر  ا رویکـرد  ایـن  می کنـد.  حـذف 
خیـر عمومـی مـا تأمیـن خواهـد شـد. خیـر عمومـی 
ایـن نیسـت کـه کسـی آن را کشـف کند، بعـد بیاید 
آن را بـرای مـا توضیـح دهـد، یـک الگویـی ترسـیم 
کنـد و مـا بـه دنبـال او راه بیفتیـم. خیـر عمومـی 
خلـق  بلکـه  و  کشـف  مـا  کوشـش های  خـال  از 
غ عطار اسـت. خیر  خواهـد شـد. ایـن همـان سـیمر
غ باشـد؛  عمومـی، مرغـی نیسـت کـه نـام آن سـیمر
غ خیـر عمومی حاصـل همیـن پروازها و  نـه، سـیمر
گـرد هـم جمـع  کـه  کنـده ماسـت  کوشـش های پرا
پروازهـای  می شـود،  نهادمنـد  کـم  کـم  می آیـد، 
بـرای جامعـه ممکـن می کنـد و افق هـای  را  بلنـد 
را دسـت یافتنی می کنـد. واقعیـت  دسـت نیافتنی 
ایـن اسـت کـه در قبـال سیاسـت بـه معنای موسـع 

کلمـه، مسـئولیم؛ نـه لزومـا در قبـال سیاسـت بـه 
معنـاب ُمضیـق کلمه. سیاسـت به معنای مضیق 
کلمـه یعنـی همیـن دسـتگاه رسـمی سیاسـی؛ ولـی 
کـه همـه افـراد عضـو حـزب شـوند  انتظـار نمـی رود 
و هـر روز جزئیـات اخبـار داخلـی و خارجـی را دنبـال 
کـه تـک تـک  کننـد. بـا ایـن حـال انتظـار مـی رود 
افـراد دانـش خـود را از محیـط اطرافشـان افزایـش 
و  اقتصـاد  و  سیاسـت  از  را  خـود  دانـش  دهنـد، 
تاریـخ و جامعـه و فرهنـگ و بهداشـت و سـامت 
افزایـش دهنـد. دربـاره جغرافیای سیاسـی محیط 
کـه بفهمنـد تنـوع تاریخـی و  خـود آن قـدر بداننـد 
جغرافیایی  فرهنگـی مـا، نازدودنـی اسـت و قابـل 
فروکاسـتن بـه وحـدت صـوری و تحکمی نیسـت. 
مشـاهده،  سـفر،  محتـاج  تنوعـات،  ایـن  درک 
مطالعـه و از پیلـه عـادت سـر بیـرون آوردن اسـت. 
حساسیت داشـتن بـه خطاهـای قدرت و سیاسـت 
همـان چـراغ راهنمـای اصلـی اسـت کـه مـن مایلـم 
کید کنم. خطا همان  زیر آن خط بکشم و بر آن تأ
چیـزی اسـت کـه ارتقای کیفیت حیـات و بقای ما 
را بـه خطـر می انـدازد. خطـا و خطـر در هـم تنیـده 
مـا  هسـتند. مهم تریـن مجـاری خطـا در جامعـه 
کـه متأسـفانه در هـر خانـه و نهـادی جریـان دارد، 
فسـاد، اسـتبداد، تبعیـض و خشـونت اسـت. ایـن 
و  زمیـن  شـدت  بـه  خطـا،  اصلـی  سـرفصل  چهـار 
زمینـه مناسـبات مـا را مسـموم کرده انـد. مـا گمـان 
کـه بیـرون می رویـم، بـا  می کنیـم از در خانـه خـود 
فساد و تبعیض و خشونت سر و کارداریم و بعد، از 
آن همـه خشـونت و تبعیـض، به خلـوت خود پناه 
می بریـم، غافـل از اینکـه در خلـوت مـا عینـا همان 
جویبارهـای عفـن، روان هسـتند و آن آلودگی هـا را 
تـا قلـب تنهایـی مـا می کشـانند و زندگـی مـا را حتی 

 مهم ترین 
مجاری خطا 
در جامعه ما 
که متأسفانه 
در هر خانه و 

نهادی جریان 
دارد، فساد، 

استبداد، تبعیض 
و خشونت 

است. این چهار 
سرفصل اصلی 
خطا، به شدت 

زمین و زمینه 
مناسبات ما را 

مسموم کرده اند

آلـوده  خانوادگـی  مناسـبات  خصوصی تریـن  در 
می کننـد. 

که  نقطه ای  هر  از  را  حساسیت هایمان  باید 
کنیم. فکر نکنیم برای ادای  ایستاده ایم، شروع 
مسئولیت سیاسی و مدنی باید صبر کنیم تا روزی 
کار بزرگ هرکس به  کار بزرگی بکنیم.  که بتوانیم 
گر امکانات ما در حد یک  بزرگی امکانات اوست. ا
خانواده یا یک مدرسه است، کار بزرگ ما به بزرگی 
همان خانواده و مدرسه است. یعنی ما بزرگ ترین 
گر در آن مدرسه مجاری  کار زندگی مان را کرده ایم ا
کم  کنیم یا دست  کشف و حذف  خطا و خطر را 
از رونق آن ها بکاهیم. ما باید از محیط خودمان 
باید  را  خطاها  این  نکنیم  گمان  و  کنیم  شروع 
خودمان  ما  کنیم.  رفع  و  بیابیم  دیگران  در  اول 
بخشی از این مناسبات فسادآلود هستیم. وقتی 
از این تبعیض ها صدمه می خوریم، فریادمان بلند 
که از آن برخوردار می شویم،  می شود، ولی وقتی 
خانواده  مرد  عنوان  به  وقتی  می کنیم.  سکوت 
به خانه می رویم و می بینیم همه جا تمیز است، 
به بچه ها رسیدگی شده و غذا آماده است، بسیار 
لذت می بریم و می گوییم همه چیز عادی است. 
که چرا بار همه  یک لحظه به این فکر نمی کنیم 
کارهای خانه را فقط باید یک نفر به دوش بکشد، 
که شغلی و  آن هم به علت جنسیتش. مرد هم 
تقسیم  که مطلقا چنین  دارد. در حالی  درآمدی 
 کاری، عادالنه نیست. شما به عنوان یک مرد، در 

که می کنید، شأن و جایگاه اجتماعی  کاری  قبال 
پیدا می کنید، مناسبات و ارتباطات اجتماعی پیدا 
می کنید، شاغل دانسته می شوید و در ازای آن از 
که به شما قدرت،  جامعه پولی دریافت می کنید 
امکان و درجات آزادی می دهد. ولی زن خانواده 
در قبال کاری که می کند، قدری نمی بیند، قدرتی 
نمی شود؛  افزوده  آزادی اش  درجات  و  نمی یابد 
کمترشدن قوای ذهنی  بلکه روزبه روز به موازات 
و  بیمه  کمتر می شود، حق  کمتر و  او،  و جسمی 
کثر قدری که می بیند،  بازنشستگی هم ندارد. حدا
این است که شما شاید از او تشکر کنید، یا برای او 
هدیه ای بگیرید. این دو کار با هم تناسبی ندارند. 
این، وضعیتی  نیستند.  مقایسه  قابل  این ها  لذا 
کرد. همان زن  ستم آلود است و باید آن را درست 
خانه دار هم در قبال این وضعیت مسئولیت دارد. 
که این رشته را جایی بُبرد، یعنی  مسئولیت دارد 
دست کم چنین فرهنگی را به فرزندانش منتقل 
که مناسبات  نکند. این البته الزمه اش این است 

بین زن و شوهر عادالنه و منصفانه شود. فرزندان، 
عدالت و انصاف را باید کجا بیاموزند. 

درنظر  کلمه  عاِم  معنای  به  را  سیاست  باید  ما 
را  سیاسی  حساسیت  و  سیاسی  کنش  و  بگیریم 
نکنیم.  درشت  و  بزرگ  کنش های  به  مشروط 
است  سیاسی  شدت  به  ما  روزمره  زندگی  همین 
با فساد سیاست است.  آمیخته  به شدت  چون 
زندگی  در  سیاست  خطر  و  خطا  مجاری  همه 
می کند  سعی  مادری  گر  ا است.  جاری  ما  روزمره 
کم شود،  تبعیض و تنبیه خشونت آمیز در خانه 
گر معلمی سعی می کند،  ا کاری سیاسی می کند. 
و  ارزیابی  منطق  همان  در  فسادآلود  مناسبات 
نمره دادن را کاهش دهد، کاری سیاسی می کند. 
که افراد می توانند  کوشش هایی است  همه اینها 
کنند، به قدر  در ترازهای مختلف، آن را پیگیری 
وسع و اختیاری که دارند. آن ها نباید در کاری که 
گر من هنوز  ا کنند.  در اختیارشان نیست، طمع 
که در اختیارم بوده، ادا  کاری را  مسئولیت همان 
برای  بزرگ  فرصت های  منتظر  نباید  نکرده ام، 
کسی  چه  بمانم.  بزرگ  مسئولیت های  ادای 
از  که  کسی  برود؟  بزرگ  کارهای  سراغ  می تواند 
عهده کارهایی که می توانسته و وظیفه اش بوده، 
کدام از ما از  برآمده باشد. بنابراین بهتر است هر 
شکورانه،  و  صبورانه  هستیم،  که  جایی  همان 
کشف  برای  و  و ُمجدانه شروع  البته صادقانه  و 
توسعه  کنیم.  کوشش  خطا  مجاری  حذف  و 
گر توسعه و خیر عمومی  چیزی غیر از این نیست. ا
چنین  از  است  مشتقی  باشد،  داشته   معنایی 

معادله ای.

 ما باید سیاست 
را به معنای 
عاِم کلمه 

درنظر بگیریم و 
کنش سیاسی 
و حساسیت 

سیاسی را 
مشروط به 

کنش های بزرگ 
و درشت نکنیم
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هر آنکه کنج قناعت به گنج دنیا داد
فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی

بیا که رونق این کارخانه کم نشود
به زهد همچو تویی یا به فسق همچو منی

سـخن  چنیـن  کـه  اسـت  دورانـی  چـه  گرفتـار  او 
می گویـد؟ ایـن دوران را خـودش در همیـن غـزل 

می کنـد:  تصویـر 
از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت
 عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی

مزاج دهر تبه شد در این بال حافظ
کجاست فکر حکیمی و رأی برهمنی.
سپس در ادامه به خود امیدواری می دهد که

به صبر کوش توای دل که حق رها نکند
چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی

حـوادث  تندبـاد  »ز  کـه  اسـت  زمانـی  چـه  ایـن 
بـوده  گلـی  کـه  چمـن  ایـن  در  دیـدن،  نمی تـوان 
مغـول  آشـوب  دوران  ایـن  سـمنی؟«  یـا  اسـت 
کـه شـالوده جامعـه و سـامان و امـن و امـان  اسـت 
ازهم گسـیخته شـده و زیسـت اجتماعـی و مدنـی 
غیرممکـن شـده اسـت. حـاال فانتـزی سـعادت و 
دورانـی  چنیـن  بـرای  نجـات 
فانتـزی  همیـن  می شـود 
بـاده  از  و  زیـرک  یـار  »دو 
آخـر.  الـی  منـی«  دو  کهـن 
نبایـد  مـا  جامعه گریـزی. 
کـه  کنیـم  زندگـی  جامعـه  در  چنـان  امـروز 
گویـی در دوران مغـول زندگـی می کنیـم. گویـی در 
کثری زندگی  دوران ازهم گسیختگی و آشوب حدا
گویـی در زمـان و زمانـه حافـظ زندگـی  می کنیـم. 
خودکام بخـش  تصـورات،  ایـن  چـون  می کنیـم. 
کنیـد  گـر شـما چنـان زندگـی  هـم هسـتند یعنـی ا
کـه گویـی در دوره تـاراج مغـول هسـتید، آن وقـت، 
می شـود.  مغـول  تـاراج  دوره  شـبیه  واقعـا  اوضـاع 
گـر جامعـه مـا پـر شـود از کسـانی کـه چنـان زندگـی  ا
کـه انـگار در دوره تـاراج مغولنـد، جامعـه  می کننـد 
کسـی بـا همیـن نسـخه  گـر هـر  ویـران می شـود. ا
سـر خـود را بگیـرد و راه خـود را بـرود از جامعـه چـه 
باقـی می مانـد؟ از امـکان سـعادت و نجـات حتـی 

بـرای همـان گوشـه چمـن، چـه باقـی می مانـد؟ در 
غیـاب کوشـش عمومی بـرای تأمین خیر عمومی، 
چه کسـی امنیت خواهد داشـت؟ پروردن فانتزی 
»دو یـار زیـرک و از بـاده کهـن دو منـی« در زمانـه مـا 
دقیقـا یعنـی اینکـه از همه آن چیزی کـه در اطراف 
ماسـت، گویـی نفـرت داریـم، چـون همـه این ها با 
فانتزی اخاقی ما، فاصله نجومی دارد. بنابراین، 
گویـی همـه این هـا مانـع زندگی اخاقی ما دانسـته 

می شـوند.

آحاد مردم یک جامعه چگونه 
می توانند در راستای خیر 
عمومی، مشارکت فعال و اثرگذاری 
داشته باشند و نوع و میزان مسئولیت 
خود را تشخیص دهند؟
گرفتـه اسـت،  کـه قـرار  کسـی در هـر نقطـه ای  هـر 
تبعیـض  مجـاری خطـا و خطـر، خصوصـا منابـع 
کشـف و  و خشـونت و فسـاد و اسـتبداد بـه رأی را 
شـود،  عمومـی  گـر  ا رویکـرد  ایـن  می کنـد.  حـذف 
خیـر عمومـی مـا تأمیـن خواهـد شـد. خیـر عمومـی 
ایـن نیسـت کـه کسـی آن را کشـف کند، بعـد بیاید 
آن را بـرای مـا توضیـح دهـد، یـک الگویـی ترسـیم 
کنـد و مـا بـه دنبـال او راه بیفتیـم. خیـر عمومـی 
خلـق  بلکـه  و  کشـف  مـا  کوشـش های  خـال  از 
غ عطار اسـت. خیر  خواهـد شـد. ایـن همـان سـیمر
غ باشـد؛  عمومـی، مرغـی نیسـت کـه نـام آن سـیمر
غ خیـر عمومی حاصـل همیـن پروازها و  نـه، سـیمر
گـرد هـم جمـع  کـه  کنـده ماسـت  کوشـش های پرا
پروازهـای  می شـود،  نهادمنـد  کـم  کـم  می آیـد، 
بـرای جامعـه ممکـن می کنـد و افق هـای  را  بلنـد 
را دسـت یافتنی می کنـد. واقعیـت  دسـت نیافتنی 
ایـن اسـت کـه در قبـال سیاسـت بـه معنای موسـع 

کلمـه، مسـئولیم؛ نـه لزومـا در قبـال سیاسـت بـه 
معنـاب ُمضیـق کلمه. سیاسـت به معنای مضیق 
کلمـه یعنـی همیـن دسـتگاه رسـمی سیاسـی؛ ولـی 
کـه همـه افـراد عضـو حـزب شـوند  انتظـار نمـی رود 
و هـر روز جزئیـات اخبـار داخلـی و خارجـی را دنبـال 
کـه تـک تـک  کننـد. بـا ایـن حـال انتظـار مـی رود 
افـراد دانـش خـود را از محیـط اطرافشـان افزایـش 
و  اقتصـاد  و  سیاسـت  از  را  خـود  دانـش  دهنـد، 
تاریـخ و جامعـه و فرهنـگ و بهداشـت و سـامت 
افزایـش دهنـد. دربـاره جغرافیای سیاسـی محیط 
کـه بفهمنـد تنـوع تاریخـی و  خـود آن قـدر بداننـد 
جغرافیایی  فرهنگـی مـا، نازدودنـی اسـت و قابـل 
فروکاسـتن بـه وحـدت صـوری و تحکمی نیسـت. 
مشـاهده،  سـفر،  محتـاج  تنوعـات،  ایـن  درک 
مطالعـه و از پیلـه عـادت سـر بیـرون آوردن اسـت. 
حساسیت داشـتن بـه خطاهـای قدرت و سیاسـت 
همـان چـراغ راهنمـای اصلـی اسـت کـه مـن مایلـم 
کید کنم. خطا همان  زیر آن خط بکشم و بر آن تأ
چیـزی اسـت کـه ارتقای کیفیت حیـات و بقای ما 
را بـه خطـر می انـدازد. خطـا و خطـر در هـم تنیـده 
مـا  هسـتند. مهم تریـن مجـاری خطـا در جامعـه 
کـه متأسـفانه در هـر خانـه و نهـادی جریـان دارد، 
فسـاد، اسـتبداد، تبعیـض و خشـونت اسـت. ایـن 
و  زمیـن  شـدت  بـه  خطـا،  اصلـی  سـرفصل  چهـار 
زمینـه مناسـبات مـا را مسـموم کرده انـد. مـا گمـان 
کـه بیـرون می رویـم، بـا  می کنیـم از در خانـه خـود 
فساد و تبعیض و خشونت سر و کارداریم و بعد، از 
آن همـه خشـونت و تبعیـض، به خلـوت خود پناه 
می بریـم، غافـل از اینکـه در خلـوت مـا عینـا همان 
جویبارهـای عفـن، روان هسـتند و آن آلودگی هـا را 
تـا قلـب تنهایـی مـا می کشـانند و زندگـی مـا را حتی 

 مهم ترین 
مجاری خطا 
در جامعه ما 
که متأسفانه 
در هر خانه و 

نهادی جریان 
دارد، فساد، 

استبداد، تبعیض 
و خشونت 

است. این چهار 
سرفصل اصلی 
خطا، به شدت 

زمین و زمینه 
مناسبات ما را 

مسموم کرده اند

آلـوده  خانوادگـی  مناسـبات  خصوصی تریـن  در 
می کننـد. 

که  نقطه ای  هر  از  را  حساسیت هایمان  باید 
کنیم. فکر نکنیم برای ادای  ایستاده ایم، شروع 
مسئولیت سیاسی و مدنی باید صبر کنیم تا روزی 
کار بزرگ هرکس به  کار بزرگی بکنیم.  که بتوانیم 
گر امکانات ما در حد یک  بزرگی امکانات اوست. ا
خانواده یا یک مدرسه است، کار بزرگ ما به بزرگی 
همان خانواده و مدرسه است. یعنی ما بزرگ ترین 
گر در آن مدرسه مجاری  کار زندگی مان را کرده ایم ا
کم  کنیم یا دست  کشف و حذف  خطا و خطر را 
از رونق آن ها بکاهیم. ما باید از محیط خودمان 
باید  را  خطاها  این  نکنیم  گمان  و  کنیم  شروع 
خودمان  ما  کنیم.  رفع  و  بیابیم  دیگران  در  اول 
بخشی از این مناسبات فسادآلود هستیم. وقتی 
از این تبعیض ها صدمه می خوریم، فریادمان بلند 
که از آن برخوردار می شویم،  می شود، ولی وقتی 
خانواده  مرد  عنوان  به  وقتی  می کنیم.  سکوت 
به خانه می رویم و می بینیم همه جا تمیز است، 
به بچه ها رسیدگی شده و غذا آماده است، بسیار 
لذت می بریم و می گوییم همه چیز عادی است. 
که چرا بار همه  یک لحظه به این فکر نمی کنیم 
کارهای خانه را فقط باید یک نفر به دوش بکشد، 
که شغلی و  آن هم به علت جنسیتش. مرد هم 
تقسیم  که مطلقا چنین  دارد. در حالی  درآمدی 
 کاری، عادالنه نیست. شما به عنوان یک مرد، در 

که می کنید، شأن و جایگاه اجتماعی  کاری  قبال 
پیدا می کنید، مناسبات و ارتباطات اجتماعی پیدا 
می کنید، شاغل دانسته می شوید و در ازای آن از 
که به شما قدرت،  جامعه پولی دریافت می کنید 
امکان و درجات آزادی می دهد. ولی زن خانواده 
در قبال کاری که می کند، قدری نمی بیند، قدرتی 
نمی شود؛  افزوده  آزادی اش  درجات  و  نمی یابد 
کمترشدن قوای ذهنی  بلکه روزبه روز به موازات 
و  بیمه  کمتر می شود، حق  کمتر و  او،  و جسمی 
کثر قدری که می بیند،  بازنشستگی هم ندارد. حدا
این است که شما شاید از او تشکر کنید، یا برای او 
هدیه ای بگیرید. این دو کار با هم تناسبی ندارند. 
این، وضعیتی  نیستند.  مقایسه  قابل  این ها  لذا 
کرد. همان زن  ستم آلود است و باید آن را درست 
خانه دار هم در قبال این وضعیت مسئولیت دارد. 
که این رشته را جایی بُبرد، یعنی  مسئولیت دارد 
دست کم چنین فرهنگی را به فرزندانش منتقل 
که مناسبات  نکند. این البته الزمه اش این است 

بین زن و شوهر عادالنه و منصفانه شود. فرزندان، 
عدالت و انصاف را باید کجا بیاموزند. 

درنظر  کلمه  عاِم  معنای  به  را  سیاست  باید  ما 
را  سیاسی  حساسیت  و  سیاسی  کنش  و  بگیریم 
نکنیم.  درشت  و  بزرگ  کنش های  به  مشروط 
است  سیاسی  شدت  به  ما  روزمره  زندگی  همین 
با فساد سیاست است.  آمیخته  به شدت  چون 
زندگی  در  سیاست  خطر  و  خطا  مجاری  همه 
می کند  سعی  مادری  گر  ا است.  جاری  ما  روزمره 
کم شود،  تبعیض و تنبیه خشونت آمیز در خانه 
گر معلمی سعی می کند،  ا کاری سیاسی می کند. 
و  ارزیابی  منطق  همان  در  فسادآلود  مناسبات 
نمره دادن را کاهش دهد، کاری سیاسی می کند. 
که افراد می توانند  کوشش هایی است  همه اینها 
کنند، به قدر  در ترازهای مختلف، آن را پیگیری 
وسع و اختیاری که دارند. آن ها نباید در کاری که 
گر من هنوز  ا کنند.  در اختیارشان نیست، طمع 
که در اختیارم بوده، ادا  کاری را  مسئولیت همان 
برای  بزرگ  فرصت های  منتظر  نباید  نکرده ام، 
کسی  چه  بمانم.  بزرگ  مسئولیت های  ادای 
از  که  کسی  برود؟  بزرگ  کارهای  سراغ  می تواند 
عهده کارهایی که می توانسته و وظیفه اش بوده، 
کدام از ما از  برآمده باشد. بنابراین بهتر است هر 
شکورانه،  و  صبورانه  هستیم،  که  جایی  همان 
کشف  برای  و  و ُمجدانه شروع  البته صادقانه  و 
توسعه  کنیم.  کوشش  خطا  مجاری  حذف  و 
گر توسعه و خیر عمومی  چیزی غیر از این نیست. ا
چنین  از  است  مشتقی  باشد،  داشته   معنایی 

معادله ای.
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دݡکترای علوم سیاســݡیعلیرضا رجایــــــݡی

اخالق و 
چشم انداز سیاست

از  زندگـی  سـبک های  و  ورزش  و  هنـر  تـا  گرفتـه 
نیسـت. آن مصـون  بحران هـای 

اخـاق اصـوال در ارتباط با دیگری شـکل می گیرد و 
بنابرایـن چیـزی بـه غیـر از مسـئولیت نیسـت. این 
کـه فیلسـوفان سیاسـی هـم از دوران یونـان  اسـت 
بـا تعمیـم اجتماعـی مسـئولیت های اخاقـی، بـه 
ضـرورت طراحـی در سیاسـت رسـیدند و از همیـن 
کانـون امـر سیاسـی قـرار  کـه عدالـت در  منظـر بـود 
گرفـت و چنان کـه می دانیـم به عنـوان مهم تریـن 
معیـار برای سـنجش هـر امر اخاقـی چه اجتماعی 
که سـیر  و چه فردی شـناخته  می شـود. این اسـت 
تاریـخ بـا فراخ تـر شـدن و تأثیرگـذاری هرچـه بیشـتر 
بـر پیشـانی  قضاوت هـای اخاقـی همـراه بـوده و 
ایـن قضاوت هـا نـام عدالـت حـک شـده و افـزون از 
کـه عنـوان آزادی نیـز بـر آن افـزوده  دو قـرن اسـت 

 شـده  اسـت.
بــزرگ  تمدن هــای  در  اخاقــی  نظــام  کلیــت 
مانــده  باقــی  دســت نخورده  و  ثابــت  تقریبــا 
شــده،  بــزرگ  تحــوالت  دســتخوش  آنچــه  و 
کــه بیــش از هــر چیــز،  مصادیــق اخاقــی بــوده 
مفهــوم  از  جدیــد  قــرون  در  بشــر  دریافت هــای 
داده  اســت.  قــرار  تأثیــر  تحــت  را  آن  آزادی، 
اجتماعــی  الگــوی  بــه  آزادی  افزوده شــدن 
اشــکال  تــا  کرده اســت  کمــک  مــا  بــه  اخــاق، 
و  شناســایی  را  تبعیــض  پیچیــده  و  گــون  گونا
بــه  ایــن  و  کنیــم  تــاش  آن هــا  امحــای  بــرای 
معنــی بســط مفهــوم عدالــت نیــز بــوده  اســت.

می شناسـیم  اخـاق  عنـوان  تحـت  مـا  آنچـه   
به معنـای دقیـق کلمـه شـاید در برخـی از ذهن ها و 
گروه هـای انسـانی »پیشـا تاریخـی« وجـود نداشـته  
برخـی  کـه  هنگامـی  جهـت  همیـن  بـه  و  باشـد 
بی اعتنایـی  ازجملـه  آن هـا  عمومـی  رفتارهـای 
آن  می بینیـم،  آن هـا  در  را  نفـس«  »حرمـت  بـه 
می گذاریـم؛  نـام  غیراخاقـی  اجتماعـی  زندگـی  را 
ولـی اغلـب توجـه نداریـم کـه در چنـان اجتماعاتی 
اصـوال مفهـوم اخـاق بـه شـکلی کـه مـا می فهمیـم 
باموضـوع و بنیان هـا و الگوهـای زندگـی جمعـی 
متفـاوت بـوده  اسـت. به هرحـال موضـوع اخـاق 
کـه در  به جهـت نظـری از مسـائل الینحلـی اسـت 
دوران جدیـد دشـواری های خـود را بیش ازپیـش 
الگوهـای  مهم تریـن  از  یکـی  اسـت.  داده  نشـان 
اخاقـی موازیـن ادیان ابراهیمی اسـت که به دلیل 
گسـتره و تأثیرگذاری هـای مشـخص آن در زندگـی 
جمعـی، طـی قـرون جدیـد و بـا وجـود سکوالریسـِم 
گسـترده، عمـده مبانـی آن بـه عرصه اخـاق مدنی 
نیز تسـری یافته اسـت؛ اما آنچه فیلسوفان اخاق 
سرانجام نیز نتوانستند بدان دست یابند، الزام آور 
اخاقـی  ُنرم هـای  و  اصـول  عقانـی  نشـان دادن 
اسـت؛ یعنـی درسـت آنچـه ادیـان بـا اتـکا بـه یـک 

گفته انـد. مصـدر مطلـق و اخاقـی آن را پاسـخ 
جامعـه ایـران در تکاپوی تحوالت بزرگی اسـت که 
دو رخـداد بـزرگ تاریـخ مـا یعنی انقاب مشـروطه و 
انقاب اسـامی منشـأ اصلی و اساسـی آن بوده اند. 
مسـتقل از این که این دو انقاب در حوزه تأسـیس 

قابل تأملــی  و  متعــدد  گزارش هــای  هرچنــد 
جامعــه  در  اخاقــی  آشــفتگی های  بــر  دال 
کلــی  ــا مضمــون  ایــران وجــود دارد؛ امــا اینکــه آی
کرده اســت، احتمــاال  اخــاق در جامعــه مــا افــول 
اســت  ایــن  محتاطانه تــر  نیســت.  قابل اثبــات 
بــا  ایــران  در  اخاقــی  مفاهیــم  بگوییــم  کــه 
ــن  ــت و ای ــده اس ــه ش ــی مواج ــای اساس چالش ه
غیرطبیعــی نیســت. الگوهــای اخاقــی امــوری 
ــور  ــتند و به ط ــی هس ــع تاریخ ــر و در واق تغییرپذی
گفته انــد »هــر آنچــه  کــه  خــاص در عصــر تجــدد 
بــه  و  شــد  خواهــد  دود  اســت،  پایــدار  و  ثابــت 
هــوا خواهــد رفــت«، ایــن تحــول اجتناب ناپذیــر 
به صــرف  نمی توانیــم  مــا  درعین حــال  اســت. 
اجتماعــی،  ُنرم هــای  تحول پذیر بــودن 
نادیــده  را  اخاقــی  واضــح  ناهنجاری هــای 
ســلیِم  عقــل  کــه  ناهنجاری هایــی  بگیریــم؛ 

می کنــد. نفــی  را  آن  مــردم  عمــوم 
اســت  ایــن  درســت تر  درمجمــوع  و  بنابرایــن   
ــاره وضــع عمومــی  ــی درب کل ــه به جــای احــکام  ک
اخــاق در ایــران، بــه ناهنجاری هــای موجــود 
کنیــم. مســلما  گســتره آن هــا توجــه  و ریشــه ها و 
عــدم  فقــر،  از  ناشــی  اجتماعــی  آســیب های 
بــر  این هــا  نظیــر  مســائلی  و  تبعیــض  امنیــت، 
اســتانداردهای اخاقــی تأثیر واضحــی می گذارد. 
امــروزه به روشــنی در همه جــا صحبــت از»فســاد 
کــه فســاد  ســیتماتیک« می شــود و واضــح اســت 
ســازمان یافته بــه الیت هــای قــدرت بازمی گــردد 
ایــن  بــه  بــرای رســیدگی  کــه  کمــی هــم  و محا
مــوارد برگــزار می شــود، مؤیــد همیــن مدعاســت. 
حلقه هــای  در  فســاد  ســازمان یافتگی  ایــن 
و  پایه هــا  مشــخص  به طــور  مســلط  قــدرت 
مفاصــل نظــم اخاقــی را در الیه هــای پایین تــر 
را  اخاقــی  مرزهــای  از  عبــور  و  می کنــد  سســت 
کــه در  مبــاح جلــوه می دهــد. بنابرایــن تــا زمانــی 
مقابــل فســاد ســازمان یافته، »نظــارت اجتماعــی 
ســازمان یافته« و مؤثــر و مصــون از ســلطه قــدرت 
مســلط شــکل نگیــرد، نمی تــوان بــه حفاظــت از 

ــود. ــدوار ب ــی امی ــر اخاق ــت ام کلی
برخـاف تصـور اولیـه، اخـاق پدیـده ای پیچیـده 
کـه درگیـر مسـائل اجتماعـی و  اسـت و همان قـدر 
تاریخـی اسـت، بـه همـان میـزان هـم بـا مسـائل 
فلسـفه و سیاسـت ارتبـاط دارد. مهم تریـن مسـئله 
نظـری دربـاره اخـاق، بنیان هـا و مصـادر اخـاق 
اسـت و علـم بـه معنـای دانـش تجربـی مسـلط در 
ارزشـی  هرگونـه  از  کلـی  به طـور  کـه  جدیـد  دوران 
مصـدر  نمی توانـد  نه تنهـا  اسـت،  شـده  تهـی 
برعکـس  بلکـه  باشـد،  اخـاق  توجیه کننـده  و 
گذشـته  کـه متفکـران بسـیاری در قـرن  آن چنـان 
توضیح دادند، ممکن اسـت زمینه سـاز بسـیاری از 
فجایـع بـزرگ باشـد. بنابرایـن نبایـد تصـور کـرد که 
جوامـع را می تـوان به آسـانی به دو دسـته اخاق گرا 
و ایدئولوژیـک تقسـیم کـرد؛ زیـرا در واقعیـت جایی 
را به نام جامعه اخاق گرا سـراغ نداریم و در عوض 
همـه جامعه هـا تـا انـدازه ای ایدئولوژیک هسـتند و 
تـا آینـده قابل پیش بینی ایدئولوژیـک نیز خواهند 
ماند. بدین اعتبار باید گفت مسئله اخاق مسئله 
کـه هیـچ عرصـه ای از  مرکـزی دوران جدیـد اسـت 
سـاحت های زندگـی از فلسـفه و سیاسـت و حقـوق 

رابطـه  تنظیـم  و  سیاسـی  و  اجتماعـی  نهادهـای 
کـرده  دولـت و جامعـه مدنـی، چـه طراحی هایـی 
بودنـد، هـر دو ایـن انقاب هـا زلزله هـای عظیمـی 
در جهان بینـی و فکـر تاریخـی و آیین هـای اخاقی 
مـا پـی افکندنـد کـه دینامیسـم تحـول آن هـا هنوز 
بـه انجـام تاریخـی خـود نرسـیده اسـت. ایـن بـه  
معنـای حضـور گونه ای آشـفتگی دائمـی در زندگی 
کنـون آثـار تغییـرات بـزرگ  جمعـی ماسـت. از هم ا
در سـبک زندگـی ایرانیـان مشـهود اسـت. مراجـع 
فکـری جامعـه در حـال دگرگونی انـد. دایـره نفـوذ 
چگونگـی  در  بحـران  و  می یابـد  تقلیـل  مذهبـی 
بـار  بـه  فـراوان  ناهنجاری هـای  اخـاق،  منشـأ  و 
کـه  اسـت  جامعـه ای  از  نمونـه ای  ایـن  مـی آورد. 
همـه ابعـاد آن در معـرض طوفـان گـذار قـرار گرفتـه  
اسـت. گمان نمی رود تحول یا حتی شـاید انقاب 
محـدوده  در  تنهـا  اخاقـی،  زندگـی  مصادیـق  در 
روابـط فـردی باقـی بمانـد و ایـن عنصر رسـوخ پذیر 
و همه جانبـه اخـاق اسـت که سـرانجام خـود را به 
شـکل و سـاخت نهادهـای اجتماعـی نیـز تحمیـل 
سـازمان  چهـره  نهایـی،  سـیر  در  و  کـرد  خواهـد 
دولـت و نهادهـای اساسـی سیاسـت و حکمرانـی 
را طراحـی می کنـد. ایـن یـک لحظـه مهـم از تاریـخ 
جدیـد ایـران خواهـد بـود و تـا پیـش از وقـوع ایـن 
لحظـه، همچنـان و به ناگزیر باید انتظار آشـفتگی 
نـام  اخاقـی  افـول  آنچـه  حتـی  و  بی نظمـی  و 

می نهیـم، داشـته باشـیم.

 اخالق پدیده ای 
پیچیده است 
و همان قدر که 
درگیر مسائل 

اجتماعی و 
تاریخی است، به 
همان میزان هم 

با مسائل فلسفه 
و سیاست ارتباط 

دارد
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دݡکترای علوم سیاســݡیعلیرضا رجایــــــݡی

اخالق و 
چشم انداز سیاست

از  زندگـی  سـبک های  و  ورزش  و  هنـر  تـا  گرفتـه 
نیسـت. آن مصـون  بحران هـای 

اخـاق اصـوال در ارتباط با دیگری شـکل می گیرد و 
بنابرایـن چیـزی بـه غیـر از مسـئولیت نیسـت. این 
کـه فیلسـوفان سیاسـی هـم از دوران یونـان  اسـت 
بـا تعمیـم اجتماعـی مسـئولیت های اخاقـی، بـه 
ضـرورت طراحـی در سیاسـت رسـیدند و از همیـن 
کانـون امـر سیاسـی قـرار  کـه عدالـت در  منظـر بـود 
گرفـت و چنان کـه می دانیـم به عنـوان مهم تریـن 
معیـار برای سـنجش هـر امر اخاقـی چه اجتماعی 
که سـیر  و چه فردی شـناخته  می شـود. این اسـت 
تاریـخ بـا فراخ تـر شـدن و تأثیرگـذاری هرچـه بیشـتر 
بـر پیشـانی  قضاوت هـای اخاقـی همـراه بـوده و 
ایـن قضاوت هـا نـام عدالـت حـک شـده و افـزون از 
کـه عنـوان آزادی نیـز بـر آن افـزوده  دو قـرن اسـت 

 شـده  اسـت.
بــزرگ  تمدن هــای  در  اخاقــی  نظــام  کلیــت 
مانــده  باقــی  دســت نخورده  و  ثابــت  تقریبــا 
شــده،  بــزرگ  تحــوالت  دســتخوش  آنچــه  و 
کــه بیــش از هــر چیــز،  مصادیــق اخاقــی بــوده 
مفهــوم  از  جدیــد  قــرون  در  بشــر  دریافت هــای 
داده  اســت.  قــرار  تأثیــر  تحــت  را  آن  آزادی، 
اجتماعــی  الگــوی  بــه  آزادی  افزوده شــدن 
اشــکال  تــا  کرده اســت  کمــک  مــا  بــه  اخــاق، 
و  شناســایی  را  تبعیــض  پیچیــده  و  گــون  گونا
بــه  ایــن  و  کنیــم  تــاش  آن هــا  امحــای  بــرای 
معنــی بســط مفهــوم عدالــت نیــز بــوده  اســت.

می شناسـیم  اخـاق  عنـوان  تحـت  مـا  آنچـه   
به معنـای دقیـق کلمـه شـاید در برخـی از ذهن ها و 
گروه هـای انسـانی »پیشـا تاریخـی« وجـود نداشـته  
برخـی  کـه  هنگامـی  جهـت  همیـن  بـه  و  باشـد 
بی اعتنایـی  ازجملـه  آن هـا  عمومـی  رفتارهـای 
آن  می بینیـم،  آن هـا  در  را  نفـس«  »حرمـت  بـه 
می گذاریـم؛  نـام  غیراخاقـی  اجتماعـی  زندگـی  را 
ولـی اغلـب توجـه نداریـم کـه در چنـان اجتماعاتی 
اصـوال مفهـوم اخـاق بـه شـکلی کـه مـا می فهمیـم 
باموضـوع و بنیان هـا و الگوهـای زندگـی جمعـی 
متفـاوت بـوده  اسـت. به هرحـال موضـوع اخـاق 
کـه در  به جهـت نظـری از مسـائل الینحلـی اسـت 
دوران جدیـد دشـواری های خـود را بیش ازپیـش 
الگوهـای  مهم تریـن  از  یکـی  اسـت.  داده  نشـان 
اخاقـی موازیـن ادیان ابراهیمی اسـت که به دلیل 
گسـتره و تأثیرگذاری هـای مشـخص آن در زندگـی 
جمعـی، طـی قـرون جدیـد و بـا وجـود سکوالریسـِم 
گسـترده، عمـده مبانـی آن بـه عرصه اخـاق مدنی 
نیز تسـری یافته اسـت؛ اما آنچه فیلسوفان اخاق 
سرانجام نیز نتوانستند بدان دست یابند، الزام آور 
اخاقـی  ُنرم هـای  و  اصـول  عقانـی  نشـان دادن 
اسـت؛ یعنـی درسـت آنچـه ادیـان بـا اتـکا بـه یـک 

گفته انـد. مصـدر مطلـق و اخاقـی آن را پاسـخ 
جامعـه ایـران در تکاپوی تحوالت بزرگی اسـت که 
دو رخـداد بـزرگ تاریـخ مـا یعنی انقاب مشـروطه و 
انقاب اسـامی منشـأ اصلی و اساسـی آن بوده اند. 
مسـتقل از این که این دو انقاب در حوزه تأسـیس 

قابل تأملــی  و  متعــدد  گزارش هــای  هرچنــد 
جامعــه  در  اخاقــی  آشــفتگی های  بــر  دال 
کلــی  ــا مضمــون  ایــران وجــود دارد؛ امــا اینکــه آی
کرده اســت، احتمــاال  اخــاق در جامعــه مــا افــول 
اســت  ایــن  محتاطانه تــر  نیســت.  قابل اثبــات 
بــا  ایــران  در  اخاقــی  مفاهیــم  بگوییــم  کــه 
ــن  ــت و ای ــده اس ــه ش ــی مواج ــای اساس چالش ه
غیرطبیعــی نیســت. الگوهــای اخاقــی امــوری 
ــور  ــتند و به ط ــی هس ــع تاریخ ــر و در واق تغییرپذی
گفته انــد »هــر آنچــه  کــه  خــاص در عصــر تجــدد 
بــه  و  شــد  خواهــد  دود  اســت،  پایــدار  و  ثابــت 
هــوا خواهــد رفــت«، ایــن تحــول اجتناب ناپذیــر 
به صــرف  نمی توانیــم  مــا  درعین حــال  اســت. 
اجتماعــی،  ُنرم هــای  تحول پذیر بــودن 
نادیــده  را  اخاقــی  واضــح  ناهنجاری هــای 
ســلیِم  عقــل  کــه  ناهنجاری هایــی  بگیریــم؛ 

می کنــد. نفــی  را  آن  مــردم  عمــوم 
اســت  ایــن  درســت تر  درمجمــوع  و  بنابرایــن   
ــاره وضــع عمومــی  ــی درب کل ــه به جــای احــکام  ک
اخــاق در ایــران، بــه ناهنجاری هــای موجــود 
کنیــم. مســلما  گســتره آن هــا توجــه  و ریشــه ها و 
عــدم  فقــر،  از  ناشــی  اجتماعــی  آســیب های 
بــر  این هــا  نظیــر  مســائلی  و  تبعیــض  امنیــت، 
اســتانداردهای اخاقــی تأثیر واضحــی می گذارد. 
امــروزه به روشــنی در همه جــا صحبــت از»فســاد 
کــه فســاد  ســیتماتیک« می شــود و واضــح اســت 
ســازمان یافته بــه الیت هــای قــدرت بازمی گــردد 
ایــن  بــه  بــرای رســیدگی  کــه  کمــی هــم  و محا
مــوارد برگــزار می شــود، مؤیــد همیــن مدعاســت. 
حلقه هــای  در  فســاد  ســازمان یافتگی  ایــن 
و  پایه هــا  مشــخص  به طــور  مســلط  قــدرت 
مفاصــل نظــم اخاقــی را در الیه هــای پایین تــر 
را  اخاقــی  مرزهــای  از  عبــور  و  می کنــد  سســت 
کــه در  مبــاح جلــوه می دهــد. بنابرایــن تــا زمانــی 
مقابــل فســاد ســازمان یافته، »نظــارت اجتماعــی 
ســازمان یافته« و مؤثــر و مصــون از ســلطه قــدرت 
مســلط شــکل نگیــرد، نمی تــوان بــه حفاظــت از 

ــود. ــدوار ب ــی امی ــر اخاق ــت ام کلی
برخـاف تصـور اولیـه، اخـاق پدیـده ای پیچیـده 
کـه درگیـر مسـائل اجتماعـی و  اسـت و همان قـدر 
تاریخـی اسـت، بـه همـان میـزان هـم بـا مسـائل 
فلسـفه و سیاسـت ارتبـاط دارد. مهم تریـن مسـئله 
نظـری دربـاره اخـاق، بنیان هـا و مصـادر اخـاق 
اسـت و علـم بـه معنـای دانـش تجربـی مسـلط در 
ارزشـی  هرگونـه  از  کلـی  به طـور  کـه  جدیـد  دوران 
مصـدر  نمی توانـد  نه تنهـا  اسـت،  شـده  تهـی 
برعکـس  بلکـه  باشـد،  اخـاق  توجیه کننـده  و 
گذشـته  کـه متفکـران بسـیاری در قـرن  آن چنـان 
توضیح دادند، ممکن اسـت زمینه سـاز بسـیاری از 
فجایـع بـزرگ باشـد. بنابرایـن نبایـد تصـور کـرد که 
جوامـع را می تـوان به آسـانی به دو دسـته اخاق گرا 
و ایدئولوژیـک تقسـیم کـرد؛ زیـرا در واقعیـت جایی 
را به نام جامعه اخاق گرا سـراغ نداریم و در عوض 
همـه جامعه هـا تـا انـدازه ای ایدئولوژیک هسـتند و 
تـا آینـده قابل پیش بینی ایدئولوژیـک نیز خواهند 
ماند. بدین اعتبار باید گفت مسئله اخاق مسئله 
کـه هیـچ عرصـه ای از  مرکـزی دوران جدیـد اسـت 
سـاحت های زندگـی از فلسـفه و سیاسـت و حقـوق 

رابطـه  تنظیـم  و  سیاسـی  و  اجتماعـی  نهادهـای 
کـرده  دولـت و جامعـه مدنـی، چـه طراحی هایـی 
بودنـد، هـر دو ایـن انقاب هـا زلزله هـای عظیمـی 
در جهان بینـی و فکـر تاریخـی و آیین هـای اخاقی 
مـا پـی افکندنـد کـه دینامیسـم تحـول آن هـا هنوز 
بـه انجـام تاریخـی خـود نرسـیده اسـت. ایـن بـه  
معنـای حضـور گونه ای آشـفتگی دائمـی در زندگی 
کنـون آثـار تغییـرات بـزرگ  جمعـی ماسـت. از هم ا
در سـبک زندگـی ایرانیـان مشـهود اسـت. مراجـع 
فکـری جامعـه در حـال دگرگونی انـد. دایـره نفـوذ 
چگونگـی  در  بحـران  و  می یابـد  تقلیـل  مذهبـی 
بـار  بـه  فـراوان  ناهنجاری هـای  اخـاق،  منشـأ  و 
کـه  اسـت  جامعـه ای  از  نمونـه ای  ایـن  مـی آورد. 
همـه ابعـاد آن در معـرض طوفـان گـذار قـرار گرفتـه  
اسـت. گمان نمی رود تحول یا حتی شـاید انقاب 
محـدوده  در  تنهـا  اخاقـی،  زندگـی  مصادیـق  در 
روابـط فـردی باقـی بمانـد و ایـن عنصر رسـوخ پذیر 
و همه جانبـه اخـاق اسـت که سـرانجام خـود را به 
شـکل و سـاخت نهادهـای اجتماعـی نیـز تحمیـل 
سـازمان  چهـره  نهایـی،  سـیر  در  و  کـرد  خواهـد 
دولـت و نهادهـای اساسـی سیاسـت و حکمرانـی 
را طراحـی می کنـد. ایـن یـک لحظـه مهـم از تاریـخ 
جدیـد ایـران خواهـد بـود و تـا پیـش از وقـوع ایـن 
لحظـه، همچنـان و به ناگزیر باید انتظار آشـفتگی 
نـام  اخاقـی  افـول  آنچـه  حتـی  و  بی نظمـی  و 

می نهیـم، داشـته باشـیم.

 اخالق پدیده ای 
پیچیده است 
و همان قدر که 
درگیر مسائل 

اجتماعی و 
تاریخی است، به 
همان میزان هم 

با مسائل فلسفه 
و سیاست ارتباط 

دارد
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تحلیلݡگر مسائل اجتماعــــݡیفیروزه صابر

اخالق اجتماعــݡی 
و جامعه مدنــݡی

درونی شــدن  از  متأثــر  جامعه پذیــری  جریــان 
کــه  اســت  هنجارهایــی  و  ارزش هــا  و  عقایــد 
اخــاق اجتماعــی را شــکل می دهــد و بــه میــزان 
فــرد  شــخصیت  از  جزئــی  آن،  پذیــری  تأثیــر 
شــکل می گیــرد و بــه عبارتــی تعیین کننــده رفتــار 
جامعــه اســت. بــه تعبیــر ســقراط نیــز ســعادت 
ــا  اجتماعــی، محصــول عمــل اخاقــی اســت. ام
آنچــه قوام دهنــده آن اســت، ســرمایه اجتماعــی 
کــه هرچــه افزون تــر باشــد، شــاخصه های  اســت 
ــارکت  ــاری و مش ــاد، همی ــون اعتم ــود را همچ خ

می دهــد. بســط  اجتماعــی 
کلـی ایـن سـرمایه دو دسـته قوانیـن را در  بـه طـور 
درون خـود می پرورانـد. قوانیـن بیرونی که توسـط 
دیگـری  و  می شـود  اعمـال  و  تنظیـم  دولت هـا 
و  اخاقـی  ارزش هـای  از  ناشـی  درونـی  قوانیـن 
رفتـار  بـه  کـه  اسـت  پذیرفته شـده ای  اجتماعـی 
تبدیـل می شـود. متناسـب بـا ماهیـت حکومت هـا 
و  قواعـد مردم سـاالری  بـه  پایبنـدی  میـزان  بـه  و 
کاهـش  دموکراسـی، وزن قوانیـن دسـته نخسـت 
یافته و رشـد درون زا از طریق مشـارکت اجتماعی و 
تقویت دیگر شاخص های سرمایه اجتماعی بارور 
می شود؛ اما هر چه انسداد فکری و استبداد عملی 
در حکومت هـا رنـگ بیشـتری بـه خـود می گیـرد، 
کنتـرل دولت هـا حاکـم می شـود.  قوانیـن تحـت 
و  تمامیت خواهـی  سـمت  بـه  اسـتبداد  هرچـه 
مطلق گرایـی در حاکمیت سـوق پیـدا کند، قوانین 
اول بیشتر حکمرانی می کند و عما قوانین درون زا 

کم اثـر و حتـی خنثـی می شـود. بـه تدریـج 
محورهـای  کارکـرد  برتـری  بـر  بنـا  آن  از  فراتـر 

نظام هـای  در  فرمان بـرداری  و  تکلیف پذیـری 
از  دسـته  همیـن  حتـی  تمامیت خـواه،  و  بسـته 
قوانیـن هـم بـه تناسـب مصلحـت حکومـت تغییر 
شـرایطی  چنیـن  در  دلیـل  همیـن  بـه  می کنـد. 
دیوارهـای اعتمـاد اجتماعـی فرو می ریـزد. »بنیان 
کـه مقدمـه سیاسـت قـرار  اخاقـی جامعـه  اخاقـی 
اسـتوار  مـردم  آزادی  و  حـق  زمینـه  بـر  می گیـرد، 
می شـود. اخـاق، شـناخت و درونی کـردن حـق و 
آزادی خـود و حقـوق و آزادی هـای دیگران اسـت و 
در اندیشـه و کـردار و عواطـف خـود، ایـن دو دسـته 
حقوق و آزادی ها را رعایت کردن. از این رو نه فرد 
فاقـد حقـوق و آزادی می توانـد فـرد اخاقـی باشـد و 
نـه جامعـه فاقـد حقـوق و آزادی، جامعـه اخاقـی 
اسـت« )اسـتبداد در ایـران، قاضـی مـرادی 12۷(.

ــا  ــه ســرمایه اجتماعــی ب ک در ایــن شــرایط اســت 
خودکامگی هــای حکومــت تخریــب شــده و بــا 
ویرانی هــای ناشــی از آن، جامعــه رو بــه لختــی 
می مانــد  بــاز  حساســیت  از  مــی رود،  سســتی  و 
کــه  و ارزش هــا و افــکار و احساســات و اعمــال 
عناصــر شــخصیت را شــکل می دهنــد، از پویایــی 
ــارکت و  ــرای مش ــی ب ــد. رغبت ــاز می مان ــی ب و تعال
ــدن  ــرای مان ــذارد. حتــی ب ــاری باقــی نمی گ همی
بــا  کــه  راســتی  و  صــدق  مســیر  در  حرکــت  و 
ارزش هــای موجــود بــس مغایــرت دارد، متحمل 
کــه  هزینــه هــم خواهــد شــد. این گونــه اســت 
ســرمایه های انســانی فراوانــی بــرای مانــدگاری، 
دیگــری  انتخــاب  بــه  تــرس  و  نفــع  بســتر  در 
کــه در جامعــه  بــا هویتــی  کــه  دســت می زننــد 
کننــد، بــس فاصلــه دارد  کســب  آزاد می تواننــد 
کــه بــه قــول مارتیــن لوتــر  و بــدان جــا می رســد 
ــه از ایســتادن  ک ــرد  کینــگ: انســان وقتــی می می
کنــد.  پــای آنچــه درســت اســت، شــانه خالــی 
پــای  ایســتادن  از  کــه  می میــرد  وقتــی  انســان 
عدالــت شــانه خالــی کنــد. انســان وقتــی می میــرد 
کنــد. کــه از پایمــردی بــرای حقیقــت شــانه خالــی 

ایـران  در  شـاخص  بیسـت  بـه  نزدیـک  مطالعـه 
)نظیر روند سـالیانه تعـداد پرونده های چک های 

برگشـت خورده، تعـداد پرونده هـای تشکیل شـده 
و جرائـم عمـدی،  بزه هـا  مـورد  در  در دادگسـتری 
رونـد طـاق، خودکشـی، نزاع های جمعی، نسـبت 
معامـات نقـدی بـه غیـر مـادی، حجـم مطالبـات 
مجهول الوصـول بانک هـا بـه کل مطالبـات آن هـا 
در  اجتماعـی  سـرمایه  کـه  می دهـد  نشـان  و...( 
بـه  رو  از جنـگ عمدتـا  پـس  در سـال های  ایـران 
کاهـش داشـته اسـت )چرخه هـای افـول اخـاق و 

اقتصـاد، رنانـی و مویدفـر، 129(.
مدنــی  جامعــه  محیطــی،  چنیــن  در  آنکــه  بــا 
نیــز بــا محدودیت هــای جــدی روبــه رو اســت و 
بازدارندگی هــا بــرای بقــا و توســعه آن زیــاد اســت، 
کــه  امــا می توانــد بــا قابلیت هــای درونــی خــود 
کمــک بــه  بــر مبنــای خیــرو انتفــاع اجتماعــی و 
توســعه ملــی شــکل یافتــه، نقــش محــوری بــرای 
کــه  کنــد؛ چــرا  بازســازی ســرمایه اجتماعــی ایفــا 
مختصــات  همــه  بــا  می توانــد  مدنــی  جامعــه 
راهگشــایی  در  مؤثــری  وجــودی خــود، عامــل 
مســیر اصــاح و نیــز تغییــر ســاختارهای اجتماعــی 
شــود. همچنیــن بــا عناصــر درونــی خــود و پیونــد 
و درهم تنیدگــی بــا جامعــه می توانــد مشــارکت 
کنــد. ــذار هدایــت  اجتماعــی را در ســطوح تأثیر گ
روشــنگری،  و  گاهی بخشــی  آ آن  الزمــه  امــا 
ایــن  کــه  اســت  حمایتگــری  و  مطالبه گــری 
فراینــد نیــاز بــه توســعه ظرفیــت، ســازمان یافتگی 
عاملیــت  و  پایــداری  رویکــرد  بــا  اســتمرار  و 
بــرای  خشــونت پرهیز  راهــی  دارد.  تغییــر 
ــه قصــد حفــظ و توســعه  تغییــرات اجتماعــی و ب
از  جامعــه  تــا  اســت  اجتماعــی  ســرمایه های 
ــتاورد  ــوان دس ــه عن ــی ب ــران بی اخاق ــده بح پدی
چندین ســاله شــیفتگان قــدرت بتوانــد بــه تدریج 
هویــت خــود را بــاز یابــد و اخــاق اجتماعــی را در 
ــه  ــا ببخشــد و هــم ب متــن زیســت خــود هــم معن
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تحلیلݡگر مسائل اجتماعــــݡیفیروزه صابر

اخالق اجتماعــݡی 
و جامعه مدنــݡی

درونی شــدن  از  متأثــر  جامعه پذیــری  جریــان 
کــه  اســت  هنجارهایــی  و  ارزش هــا  و  عقایــد 
اخــاق اجتماعــی را شــکل می دهــد و بــه میــزان 
فــرد  شــخصیت  از  جزئــی  آن،  پذیــری  تأثیــر 
شــکل می گیــرد و بــه عبارتــی تعیین کننــده رفتــار 
جامعــه اســت. بــه تعبیــر ســقراط نیــز ســعادت 
ــا  اجتماعــی، محصــول عمــل اخاقــی اســت. ام
آنچــه قوام دهنــده آن اســت، ســرمایه اجتماعــی 
کــه هرچــه افزون تــر باشــد، شــاخصه های  اســت 
ــارکت  ــاری و مش ــاد، همی ــون اعتم ــود را همچ خ

می دهــد. بســط  اجتماعــی 
کلـی ایـن سـرمایه دو دسـته قوانیـن را در  بـه طـور 
درون خـود می پرورانـد. قوانیـن بیرونی که توسـط 
دیگـری  و  می شـود  اعمـال  و  تنظیـم  دولت هـا 
و  اخاقـی  ارزش هـای  از  ناشـی  درونـی  قوانیـن 
رفتـار  بـه  کـه  اسـت  پذیرفته شـده ای  اجتماعـی 
تبدیـل می شـود. متناسـب بـا ماهیـت حکومت هـا 
و  قواعـد مردم سـاالری  بـه  پایبنـدی  میـزان  بـه  و 
کاهـش  دموکراسـی، وزن قوانیـن دسـته نخسـت 
یافته و رشـد درون زا از طریق مشـارکت اجتماعی و 
تقویت دیگر شاخص های سرمایه اجتماعی بارور 
می شود؛ اما هر چه انسداد فکری و استبداد عملی 
در حکومت هـا رنـگ بیشـتری بـه خـود می گیـرد، 
کنتـرل دولت هـا حاکـم می شـود.  قوانیـن تحـت 
و  تمامیت خواهـی  سـمت  بـه  اسـتبداد  هرچـه 
مطلق گرایـی در حاکمیت سـوق پیـدا کند، قوانین 
اول بیشتر حکمرانی می کند و عما قوانین درون زا 

کم اثـر و حتـی خنثـی می شـود. بـه تدریـج 
محورهـای  کارکـرد  برتـری  بـر  بنـا  آن  از  فراتـر 

نظام هـای  در  فرمان بـرداری  و  تکلیف پذیـری 
از  دسـته  همیـن  حتـی  تمامیت خـواه،  و  بسـته 
قوانیـن هـم بـه تناسـب مصلحـت حکومـت تغییر 
شـرایطی  چنیـن  در  دلیـل  همیـن  بـه  می کنـد. 
دیوارهـای اعتمـاد اجتماعـی فرو می ریـزد. »بنیان 
کـه مقدمـه سیاسـت قـرار  اخاقـی جامعـه  اخاقـی 
اسـتوار  مـردم  آزادی  و  حـق  زمینـه  بـر  می گیـرد، 
می شـود. اخـاق، شـناخت و درونی کـردن حـق و 
آزادی خـود و حقـوق و آزادی هـای دیگران اسـت و 
در اندیشـه و کـردار و عواطـف خـود، ایـن دو دسـته 
حقوق و آزادی ها را رعایت کردن. از این رو نه فرد 
فاقـد حقـوق و آزادی می توانـد فـرد اخاقـی باشـد و 
نـه جامعـه فاقـد حقـوق و آزادی، جامعـه اخاقـی 
اسـت« )اسـتبداد در ایـران، قاضـی مـرادی 12۷(.

ــا  ــه ســرمایه اجتماعــی ب ک در ایــن شــرایط اســت 
خودکامگی هــای حکومــت تخریــب شــده و بــا 
ویرانی هــای ناشــی از آن، جامعــه رو بــه لختــی 
می مانــد  بــاز  حساســیت  از  مــی رود،  سســتی  و 
کــه  و ارزش هــا و افــکار و احساســات و اعمــال 
عناصــر شــخصیت را شــکل می دهنــد، از پویایــی 
ــارکت و  ــرای مش ــی ب ــد. رغبت ــاز می مان ــی ب و تعال
ــدن  ــرای مان ــذارد. حتــی ب ــاری باقــی نمی گ همی
بــا  کــه  راســتی  و  صــدق  مســیر  در  حرکــت  و 
ارزش هــای موجــود بــس مغایــرت دارد، متحمل 
کــه  هزینــه هــم خواهــد شــد. این گونــه اســت 
ســرمایه های انســانی فراوانــی بــرای مانــدگاری، 
دیگــری  انتخــاب  بــه  تــرس  و  نفــع  بســتر  در 
کــه در جامعــه  بــا هویتــی  کــه  دســت می زننــد 
کننــد، بــس فاصلــه دارد  کســب  آزاد می تواننــد 
کــه بــه قــول مارتیــن لوتــر  و بــدان جــا می رســد 
ــه از ایســتادن  ک ــرد  کینــگ: انســان وقتــی می می
کنــد.  پــای آنچــه درســت اســت، شــانه خالــی 
پــای  ایســتادن  از  کــه  می میــرد  وقتــی  انســان 
عدالــت شــانه خالــی کنــد. انســان وقتــی می میــرد 
کنــد. کــه از پایمــردی بــرای حقیقــت شــانه خالــی 

ایـران  در  شـاخص  بیسـت  بـه  نزدیـک  مطالعـه 
)نظیر روند سـالیانه تعـداد پرونده های چک های 

برگشـت خورده، تعـداد پرونده هـای تشکیل شـده 
و جرائـم عمـدی،  بزه هـا  مـورد  در  در دادگسـتری 
رونـد طـاق، خودکشـی، نزاع های جمعی، نسـبت 
معامـات نقـدی بـه غیـر مـادی، حجـم مطالبـات 
مجهول الوصـول بانک هـا بـه کل مطالبـات آن هـا 
در  اجتماعـی  سـرمایه  کـه  می دهـد  نشـان  و...( 
بـه  رو  از جنـگ عمدتـا  پـس  در سـال های  ایـران 
کاهـش داشـته اسـت )چرخه هـای افـول اخـاق و 

اقتصـاد، رنانـی و مویدفـر، 129(.
مدنــی  جامعــه  محیطــی،  چنیــن  در  آنکــه  بــا 
نیــز بــا محدودیت هــای جــدی روبــه رو اســت و 
بازدارندگی هــا بــرای بقــا و توســعه آن زیــاد اســت، 
کــه  امــا می توانــد بــا قابلیت هــای درونــی خــود 
کمــک بــه  بــر مبنــای خیــرو انتفــاع اجتماعــی و 
توســعه ملــی شــکل یافتــه، نقــش محــوری بــرای 
کــه  کنــد؛ چــرا  بازســازی ســرمایه اجتماعــی ایفــا 
مختصــات  همــه  بــا  می توانــد  مدنــی  جامعــه 
راهگشــایی  در  مؤثــری  وجــودی خــود، عامــل 
مســیر اصــاح و نیــز تغییــر ســاختارهای اجتماعــی 
شــود. همچنیــن بــا عناصــر درونــی خــود و پیونــد 
و درهم تنیدگــی بــا جامعــه می توانــد مشــارکت 
کنــد. ــذار هدایــت  اجتماعــی را در ســطوح تأثیر گ
روشــنگری،  و  گاهی بخشــی  آ آن  الزمــه  امــا 
ایــن  کــه  اســت  حمایتگــری  و  مطالبه گــری 
فراینــد نیــاز بــه توســعه ظرفیــت، ســازمان یافتگی 
عاملیــت  و  پایــداری  رویکــرد  بــا  اســتمرار  و 
بــرای  خشــونت پرهیز  راهــی  دارد.  تغییــر 
ــه قصــد حفــظ و توســعه  تغییــرات اجتماعــی و ب
از  جامعــه  تــا  اســت  اجتماعــی  ســرمایه های 
ــتاورد  ــوان دس ــه عن ــی ب ــران بی اخاق ــده بح پدی
چندین ســاله شــیفتگان قــدرت بتوانــد بــه تدریج 
هویــت خــود را بــاز یابــد و اخــاق اجتماعــی را در 
ــه  ــا ببخشــد و هــم ب متــن زیســت خــود هــم معن
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برای انسان گرد  آمده ايم

*  إجتمعنا من أجل اإلنسان *
امام موسى صدرݡ

اخـاق یکـی از پیچیده تریـن مفاهیـم و البته یکی 
دور  گذشـته های  از  مفاهیـم  پرمناقشـه ترین  از 
کـه سـاحت های آن، حوزه هـای  اسـت  کنـون  تـا 
و  جامعـه  فرهنـگ،  دیـن،  از  اعـم  گوناگـون؛ 
و  شـخصی  و  عمومـی  حـوزه  بـا  آن  ارتبـاط  البتـه 
سـاخت های سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعـی، را 
مباحثـه  اسـت  مشـخص  آنچـه  می شـود.  شـامل 
دربـاره اخـاق همیشـه در جوامـع جـاری و سـاری 
اسـت؛ امـا در برهه هـای خـاص از تاریـخ بـه دالیلـی 
مفهـوم اخـاق از حـوزه دنج فلسـفه خارج می شـود 
و بـه عرصـه اجتمـاع می آیـد. اینکـه امـروز عـده ای 
در غـم نوسـتالژیک سـقوط اخـاق داد سـخن سـر 
سـقوط  نشـان دهنده  آنکـه  از  بیـش  می دهنـد، 
کلیـت جامعـه باشـد، نشـان از بحـران،  اخـاق در 
ایـن  بـا  در دیگـر سـاخت و دیگـر ساحت هاسـت. 
کل نگـر و  رویکـرد معتقـدم بـه جـای یـک رویکـرد 
پدیدارشناسـانه هوسـرلی بـه بررسـی پدیـده اخـاق 
گاه در حـوزه  کـه ناخـودآ بـه ماهـوه اخـاق بنگریـم 
اخـاق دانسـته یـا ناخواسـته به واسـطه کلی بودن 
و  عمومـی  عرصـه  در  غالـب  نـگاه  بـه  تبدیـل  آن 
حتـی در فضـای روشـنفکری شـده اسـت. معتقدم 
ریکـور،  پـل  همروانـه  هرمنوتیـک  رویکـرد  بـا  کـه 
دربـاره  را  بهتـری  پاسـخ های  امـروز  شـرایط  در 
چالش های اخاقی می توانیم رصد کنیم. جامعه 
چالش هـا  درگیـر  اخیـر  دهه هـای  در  ایـران  امـروز 
ایـن  گاهـا  کـه  شـده  بسـیاری  پارادوکس هـای  یـا 
بحـران  یـک  بـه  تبدیل شـدن  مـرز  تـا  چالش هـا 
گیـر پیـش رفتـه و جامعـه را درگیـر خویـش کرده  فرا
اسـت؛ گسسـت ها و گسل هایی که بعضًا در برخی 
حوزه ها بسـیار بنیادین محسوب می شوند و فقط 
محصـول تحـوالت زمانه کنونی نیسـتند، بلکه در 
شـرایط امروزیـن جامعـه، مجـددًا فعـال شـده اند؛ 
از یـک  بیـش  کـه  مثـًا بحـران سـنت و مدرنیتـه 
قـرن اسـت در ایـران ظهور کرده و بسـته به شـرایط 
دیگـر بحران هـا نظیر بحـران هویـت، بحران های 
قومیتـی و... در نقاطـی ممکـن اسـت بـر هـم سـوار 
به علـت  تاریـخ  از  لحظاتـی  در  درواقـع  شـوند. 
آن  چالش هـای  بـه  پاسـخ گویی  عـدم  و  انباشـت 
بحران هـا گفتمـان غالـب نمی تواند پاسـخی برای 
کند؛بلکـه  پیـدا  آن  توجیـه  یـا حتـی  حـل مسـئله 
می توانـد تبدیـل بـه بحران هایـی بنیادیـن نظیـر 

در  شـود.  مشـروعیت  و  مشـارکت  هویـت  بحـران 
کـه بحران هایـی نظیـر بحـران  ایـن شـرایط اسـت 
بـه  را  اخاقـی  سـقوط  یـا  اخـاق  مسـئله  هویـت، 
مسـئله  یـک  بـه  تبدیـل  را  آن  و  می کشـد  میـان 
امـروز  می کنـد.  جامعه شناسـانه  و  رفتارشناسـانه 
کـه جامعـه ایرانـی دچـار بحـران  بسـیار می شـنویم 
گاهـا  کمـی مسـامحه چالش هـای اخاقـی و  و بـا 
کـه  اینجاسـت  نکتـه  امـا  اسـت.  اخاقـی  سـقوط 
شـما در هـر زمانـی بـه مردمـان آن زمانـه نـگاه کنید 
و در شـرایط زمانـی و مکانـی هـر دوره قـرار بگیریـد، 
غـم  دچـار  جامعـه  آن  در  مـردم  کـه  می بینیـد 
نوستالژیک درباره اخاقیات گذشته هستند. این 
امـر یکـی از نقاط برجسـته برای مردمانی اسـت که 
در فرهنـگ اسـتبدادی یـا در جوامـع ایدئولوژیـک 
ایـن  بحـث،  در  اساسـی  نکتـه  می کننـد.  زیسـت 
در  اخـاق  آیـا  اخـاق؟  کـدام  کـه  اسـت  پرسـش 
حـوزه عمومـی مـورد اشـاره اسـت یـا اخاقیـات در 
حـوزه خصوصـی؟ آیـا اخاق مثًا در حوزه سیاسـت 
مطـرح اسـت یـا اخاق اقتصـادی؟ اخـاق در کدام 
کدامیـن سـنگ محـک یـا شـاخصی بـه  زمـان و بـا 
زعـم نئورفتارگرایـان و نئوپوزیتویسـت ها؟ بـه نظـر 
و ده هـا سـؤال  مباحـث  ایـن  کدامینگـی  می رسـد 
دیگر ما را به پاسخ های متفاوتی می رساند. اینکه 
فـردی بـه ناچـار بابت وضعیت بد اقتصادی یا فقر 
در ابعـاد مختلـف آن، نرم ها و هنجارهای متداول 
در یـک جامعـه را زیـر پا می گذارد، مثًا به سـرقت یا 
فحشـا دسـت می زند، آیا امری غیر اخاقی اسـت؟ 
انـدازه  چـه  تـا  وضعیـت  ایـن  به وجودآمـدن  در  او 
سـاختارهای  ناکارآمـدی  میـزان  یـا  اسـت  مقصـر 
اقتصـادی، سیاسـی و انتولوژیـک حاکـم یـا نظـام 
گفتمانـی حاکـم تـا چـه میـزان مسـبب بـه وجـود 

آمـدن ایـن وضعیـت اسـت؟
کرامـت  و  جایـگاه  اسـت،  مهم تـر  آنچـه  امـا 
انسـان اسـت. آیـا سـاختارها بـرای انسـان سـاخته 
نهادهـا  خدمـت  در  انسـان ها  اینکـه  یـا  شـده اند 
ایـن  می رسـد  نظـر  بـه  درآمده انـد؟  سـاختارها  و 
گوناگـون  اندیشـه های  اختاف هـای  نقطه ثقـل 
و مکاتـب فکـری مختلـف پیرامـون اخـاق اسـت. 
کـه بـه دنبـال ایجـاد آرمان شـهر  ایدئولوژی هایـی 
رسـاندن  سـعادت  بـه  بـرای  بوده انـد،  بشـر  بـرای 
سـوق  بندگـی  و  بردگـی  مسـلخ  بـه  را  او  انسـان، 
داده انـد. ایـن یکـی از دالیلـی بـود کـه اندیشـه های 
در  آن  رئالیسـتی  و  پوزیتویسـتی  وجـه  در  مـدرن 
ایـن اندیشـه حکـم بـه جدایـی اخـاق از سیاسـت 
کـه سیاسـت به زعـم آنـان عرصـه  را صـادر کـرد؛ چرا

فریبـکاری و توجیـه و نیـل بـه قدرت به هر وسـیله 
سیاسـی،  امـر  اصـواًل  اشـمیت،  تعبیـر  بـه  و  اسـت 
منازعه بر سر قدرت است و اخاق را در این عرصه 
کاری نیست؛ اما افراط و اصرار بر این جدایی خود 
بـه گونـه ای دیگـر از ایدئولـوژی بـدل شـد و در یـک 
فضـای رئـال دیگربـار ایـن انسـانیت بود کـه فدای 
عنـوان  تحـت  سیاسـی  سـاختارهای  و  سیاسـت 
نقطـه  ایـن  در  ایدئالیسـم شـد.  برابـر  در  رئالیسـم 
بود که پل ریکور، در مخالفت با رئالیسـم سیاسـی 
داد.  سـخن  داد  سیاسـت  از  اخـاق  کـردن  جدا و 
سیاسـی،  تعقل هـای  ژرف تریـن  از  ریکـور  به زعـم 
عمیق تریـن شـرهای سیاسـی سرچشـمه می گیرد. 
نکتـه کلیـدی کـه ریکـور بـه آن اشـاره می کنـد ایـن 
کـه شـر سیاسـی الزامـًا بـه مفهـوم سیاسـت  اسـت 
نیسـت، بلکـه حاصـل قـدرت سیاسـی اسـت. بـه 
و   )la politiqe( سیاسـت  هنـر  بیـن  او،  اعتقـاد 
سیاست به معنای نهاد قدرت سیاسی و حکومت 
کار  )le politiqe(  تفـاوت وجـود دارد. شـر سیاسـی 
کـه بـا قـدرت، سرنوشـت اجتمـاع را  دولـت اسـت 
تغییـر می دهـد. بنابرایـن بـه زعـم نگارنـده جامعـه 
گذشـته درگیـر  ایـران به رغـم اینکـه در دهه هـای 
بحران هـای نهادینه شـده و گسـل های اجتماعی 
بسـیاری  فرازونشـیب های  و  اسـت  گوناگـون 
در  )به خصـوص  اسـت  گذاشـته  سـر  پشـت  را 
دهه هـای اخیـر دچـار تکانه های اقتصادی شـدید 
شـده اسـت( بـا وجود ایـن بحران هـا و چالش های 
چالش هـای  از  مصادیقـی  وجـود  شـاید  و  بـزرگ 
کل در حـوزه اخـاق اجتماعـی شـاهد  اخاقـی، در 
فروپاشـی اخاقـی نیسـتیم؛ امـا جامعـه ایـران بـه 
گسـتره حـوزه عمومـی جامعـه  لحـاظ اخاقـی و در 
نجیـب و آرام اسـت و حتـی در بدتریـن شـرایط در 
درخواسـت های خـود نیـز بسـیار حداقلـی و دچـار 
خودبسـندگی اسـت. امـا آنچـه چالـش اخاقـی در 
جامعه ما را پررنگ کرده، وجود بحران اخاقی در 
سـاخت های سیاسـی و اقتصادی است. درواقع ما 
در سـاخت سیاسـی و در نهاد سیاسـی به تعبیر پل 
ریکـور دچـار چالـش شـده ایم. رقابت های سیاسـی 
گروه هـای مختلـف اعـم از چـپ و راسـت و... در 
اپوزیسـیون  و  پوزیسـیون  کشـور  بیـرون  و  درون 
شـعارهای  به رغـم  کـه  چرا اسـت؛  مشـاهده  قابـل 
اخاقـی در حیطـه سـاخت سیاسـی و تعریـف آن 
وجهـی کامـًا رئالیسـتی از سیاسـت بـروز پیـدا کرده 
و عمیقًا به مانند گفتمان رئالیسـم، سیاسـت علم 
کـه  رسـیدن بـه قـدرت اسـت. ایـن در حالـی اسـت 
الیت سیاسـی که سیاسـت را به مفهوم و با تعریف 
هانـا آرانتـی آن یعنـی سیاسـت، علـم رسـیدن بـه 
حاشـیه ای  بسـیار  بخـش  در  می داننـد  آزادی، 
انسـانی  و  سیاسـی  اخـاق  لحـاظ  بـه  سـربلند  امـا 
کـه  بـه سـر می برنـد. آنچـه هویداسـت ایـن اسـت 
مـا نیازمنـد بازتعریـف در حـوزه معرفت شناسـی و 
هستی شناسی خویش در حوزه سیاست هستیم و 
ایـن در حالـی اسـت که جامعه ایـران به رغم وجود 
از اخـاق زیسـت   بحران هـای متعـدد در بسـتری 

می کند.

نکته کلیدی 
که ریکور به آن 
اشاره می کند 

این است که شر 
 به 

ً
سیاسی الزاما

مفهوم سیاست 
نیست، بلکه 

حاصل قدرت 
سیاسی است
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سیاست در 
ساحت اخالق
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*  إجتمعنا من أجل اإلنسان *
امام موسى صدرݡ



ISFAHAN
ZIBA
MEDIA
GROUPis

fa
ha

nz
ib

a.c
om


