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  رابطه اخالق و سياست
  کند يم ين مردم و حاکمان داوريب يناظر آرمان

  
  ن دورانديش اهوم :از گفتگو 

  
  ۴/۱۰/۹۱: نامه فصلي، روزنامه اعتماد، روز دوشنبه، مورخ ه ويژ: منبع

ران، عالمان و کنشگران يز، در جامعه ايرباز مورد تامل فالسفه بوده است و در چند سال گشته نياست، از ديرابطه اخالق و س
است که از جنبه  يست، بحث درازدامنيچ ياست اخالقينکه سيا. هشدار داده اند ياست اخالقيس ييدرباره لزوم برپا، بارها ياسيس
از  ياريز در بسين) مردم(و حکومت شوندگان  يخود را اخالق ياست هايحاکمان معموالً س. توان به آن پرداخت يگوناگون م يها

چه . دار بوده استيتا به امروز، پا" استيخ سيتار"ن اختالف نظر، ظاهراً از بدو يا. انندد يم يراخالقيحاکمان را غ ياست هايموارد، س
دند، همان کار و کردار را در يدانستند اما پس از آنکه خود به حکومت رس يم يراخالقيکه رفتار و کردار حاکمان را غ يار مردمانيبس

 يدانستند و پس از آنکه ردا يم يراخالقيسرکوب مخالفان حکومت را غبودند، " مردم"که جزو  يمثالً تا وقت يعني. ش گرفتنديپ
است،  يان حق با چه کسين مينکه در ايا. دنديد" حاکمان" ي، که حق اخالقيراخالقيحکومت بر تن کردند، سرکوب مخالفان را نه غ

وجود ندارد و  يوند دهنده و تفاهم بخشيپ ن حاکمان و مردم، پليواقعاً در با يآ. سته تاملياست شا يا محکومان، سواليحاکمان 
ن گفتگو، با يا بر قدرت؟ سروش دباغ در ايکه در قدرت باشند ن است يصرفاً در گرو ا ، ياسيمات سيدرباره تصم موضع اشخاص

ند و به جد از دا يم" ياست اخالقيس" ينه ساز برقراريده را زمين اياو ا. کوشد به سواالت فوق پاسخ دهد يم" يناظر آرمان"ده يطرح ا
      . کند يآن دفاع م

  
 يکسانيف و مدلول يدر مکاتب گوناگون تعر ياسيت سيا عقالنينکه آيد و اييبفرما ياسيت سيف خودتان را از عقالنيلطفاً ابتدا تعر

  دارد؟
کالن  يم بنديقسمطابق ت. کنم يلسوفان اخالق استفاده ميک و فيلسوفان کالسياز ف يبرخ يمن در پاسخ به سوال شما، از آرا

است مدن ير منزل و سيدر حوزه اخالق، تدب يت عملين اساس، عقالنيبر ا. شود يم ميتقس يو عمل يت به دو شق نظريارسطو، عقالن
ن ياز ا. رديگ يقرار م يت عمليل عقالنيگذشتگان، ذ يم بندي، بنا به تقسياسيت سيتوان گفت که عقالن ين ميبنابرا. کاربرد دارد
 کردند، يماد يل عنوان قوه دراکه هم يکه قدما از آن ذ يت فلسفيعقالن. متفاوت است يت فلسفيبا عقالن ياسيت سينمنظر، عقال

. ت بوديشتر معطوف به غايکند بلکه ب ين کارياست قرار نبود چنياما س. رامونيق جهان پيعبارت بود از قوه فراچنگ آوردن حقا
. دانست يله ميفه اش را متناسب ساختن هدف و وسيو وظ يتياشت و آن را معطوف به غاد ياسيت سياز عقالن ين درکيهم چن يفاراب
اما .  وجود داشت ياسيت سياز عقالن ين درکيتوان گفت که در گذشته، چن يوند ارسطو و افالطون بود و در مجموع مينقطه پ يفاراب

 ياسيت سيعقالن. ر شدييدستخوش تغ ياسيت سياز عقالن يآدمگر، درک يد يهامولفه  يان مفهوم حق و پاره ايم د با بهيدر جهان جد
ن بشر ياديود، حقوق بنين قين ايمهمتر. نبود يد از آن خبريشد که در جهان جد يوديد به قيجه و مقيد معطوف به نتيدر جهان جد

، همان ييجه گراين نتياست و ا يجيبه نتا يابيدست يود، در پياز ق يبه پاره ا يبند ين پايد در عيجد ياسيت سيعقالن يعني. است
کانت و جان استوارت  يبرآمده از آرا يرو سنت حقوق بشريد، پيدر جهان جد. د داشتنديان هم بر آن تاکيده گراياست که فا ينشيب
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م، يد، برخالف جهان قديدر جهان جد. ق برقرار کرديعم يوندي، پيبر حقوق آدم يبا گفتمان مبتن ياخالق ياست ورزيل، سيم
ست که ين نيد قائل به ايدر جهان جد ياخالق ياست ورزيگر، سيان ديبه ب. ستيجه نينت يبر اخالق صرفاً در پ يمبتن ياست ورزيس

  . رواست يمتيبا هر ق يجه ايبه هر نت يابيدست
  

ز عقل ا يمصداق يت فلسفياست و عقالن ياز عقل عمل يمصداق ياسيت سيتوان گفت که عقالن يقدما، م يم بنديمطابق تقس
  ؟ينظر

د مقبول همه نباشد يدر جهان جد يم بندين تقسيد اياما شا. ن گفتيتوان چن يم ميارسطو را مالک قرار ده يم بنديبله، اگر تقس
 يست که بحث و فحص فلسفين گونه نيم و اياست هم داريشود و ما فلسفه س يخالصه نم يکيزيچرا که فلسفه فقط در فلسفه متاف

ک يل يجان استوارت م. رديقرار بگ يل عقالنت عمليو حدود و ثغور آن در ذ ياست ورزيو بحث از س يت نظريل عقالنيکردن در ذ
ند يست که بگوين گونه نيا يعني. گفت يز سخن مياست نياو در باب اخالق و  س. بود يسيسم انگليسيلسوف برجسته در سنت امپريف

کرد از  يم ياو سع. ار بوديلسوف تمام عيک فيل يم. ستين يفلسفاست، بحث و فحص يل درباره سيجان استوارت م يبحث ها
 يز تئورير امور نيبود که درباره سا يلسوفياو ف يعني. دانست يم يروانشناس ياز شاخه ها يسم دفاع کند و منطق را شاخه ايسيامپر

 ييده گرايز در مکتب فايخودش را ن ياخالق يها يز تامل کرد و تئوريسم نيبراليمبسوط درباره ل يکرد اما به نحو يم يپرداز
ز ياست نين حال ممکن است درباره سيند و در عيگو يات سخن ميک و کليزيلسوفان درباره متافيد، فيدر جهان جد. کرد يريگيپ

دانند و  يسم هم ميبراليامبر ليها او را پ يليگفت اما خ يه سخن ميات ثانويفياو درباره ک. ن طور بوديجان الک هم ا. تامل کنند
را آنها در ين طور بودند؟ زيل ايچرا الک و م. الک است يده هايکا، ايآمر يقانون اساس ياصل ياز آبشخورها يکيمعتقدند که 

 يد، جدا نميگو ياست سخن ميکه درباره س ين را از کسيسيزيدند و حساب متافيکش يد و در دل گفتمان مدرن نفس ميجهان جد
که در حوزه  يلسوفان به عنوان کسانيدانست اما ف ياست ورزان را در حوزه عقل عمليا سيمداران استير سيبتوان تدا يالبته م. تنددانس

ن کار آنها، مصداق خارج شدن از حوزه يز بپردازند و اياست نيک به سيزيات و متافيتوانند عالوه بر کل يکنند، م يکار م يعقل نظر
  . ستين يا عقل نظريفلسفه 

  
  دارد؟ يواحد يف و مالک هايگوناگون تعر ير مکاتب فکرد ياسيت سيعقالن
  . ستيقا چيف واحد دقيدانم منظور شما از تعر يمن نم

  
  له قائل اند؟يل و تناسب هدف و وسيسم و اسالم، هر سه به تناسب مدعا و دليبراليسم و ليمثالً مارکس

ن يد معتقد باشد که دينباشد، شا ياسيقائل به اسالم س يکسز اگر يدر اسالم ن. دارند ياديد زيس تاکيپراکس يت ها بر روسيمارکس
ن يکه چن ياگر از کس. اند ياخالق يو کالن دارد که از جنس راهکارها يکل يدستور العمل ها ياست پاره اياسالم در حوزه س

 ياسالم دستورالعمل ها د کهيگو ي، قطعاً در جواب نم"چه؟ يعنيدر اسالم  ياسيت سيعقالن"از اسالم دارد، سوال شود  يخوانش
از اسالم داشته باشد و معتقد باشد  ياسيخوانش س ياما اگر کس. است ياسيس ياست دارد و واجد تئوريدر حوزه س يمشخص و جزئ

ست ها يک و نئومارکسيکالس يسست هايمارکس. در اسالم دارد ياسيت سياز عقالن يگرياست، درک د ياسيس ياسالم واجد تئور
روان يپ. کنند يه نميمشترکشان توص يدن به آرمان هايرس يرا برا يکساني يمشترک داشته باشند اما روش ها يها د آرمانيز شاين

، که يرانيا ييدر تورنتو برگزار شد و دانشجو يش جلسه ايپ يچند.  ندارند ياسيت سياز عقالن يست ها درک واحدينيلوکاچ و لن
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گفت و راه برون شد جهان  يسم سخن ميک مارکسيز ضرورت بازگشت به انواع کالسبود، در آن جلسه ا ياسيل علوم سيفارغ التحص
ب کرده يسم را تخريبرد و معتقد بود آنها مارکس يگران حمله مياو به لوکاچ و د. ديد ين بازگشت مياش را در ا ياز مشکالت کنون

. نداشت ييز ابايسم نينيرش استاليه به پذياز توص يو حتم بازگردند ينسيلن - سم يد به مارکسيت ها باسياو معتقد بود که مارکس. اند
برال يا ليست ها و يز با نئومارکسين ياسيت سيسم دارد، منطقاً درکش از عقالنياز مارکس ين درکيچن يالديم ۲۰۱۲که در سال  يکس

و  يين آرمانگرايد بيو نبادن به آرمان ها، مهمتر از آرمان ها هستند يرس يرد که روش هايپذ ينم ين فرديچن. ها فرق دارد
 يکند و برخ يگر در روش ها نظر نميدر واقع آن قدر به آرمان ها چشم دوخته است که د ين شخصيچن. خلط کرد ييآرمانشهرگرا

ن درک مسلمانان و يبنابرا. ش را محقق کنديخواهد آرمان ها يوه ممکن ميداند و به هر ش يم يعمل ين بياز روش ها را ع
  . سم استيبراليسم و لياز اسالم و مارکس سته به درک آنهاواب ياسيت سيبرال ها از عقالنيو لست ها يمارکس

  
ا يهم دارد  ي، پشتوانه نظرياسيا مفهوم اخالق سيآ. رود ياد به کار ميز ياسياست که واژه اخالق س يران چند ساليدر جامعه ا

  د؟يت کنياست رعايند اخالق را در حوزه سيواهند بگوخ يبرند، صرفاً م ين عبارت را به کار ميکه ا ينکه کسانيا
است، يدرباره س يا بحث و فحص اخالقي ياسياخالق س. رود ياد به کار ميما ز ياسيات سين واژه در ادبيبله، ا. است يسوال خوب

رند و اخالق يگ يم قرار يل اخالق کاربردين مباحث در ذيا. ج استين راياست و دين الملل، علم سيروابط ب يدر دپارتمان ها
 ياست و اخالق، به نحو نظريا رابطه سياست و يانت و سين مباحث رابطه ديدر ا. فلسفه اخالق است ياز شاخه ها يکيز ين يکاربرد

نه يشين مفهوم در غرب پين معنا، ايبد. فهمم يم ياسياست که من از مفهوم اخالق س يمحصل ين معنايا. شود يگرفته م يپ
اما مفهوم . است ياخالق ياست ورزيا سياست يدر باب س ياخالق يپرداز ين مفهوم در واقع ناظر بر تئوريا. دک هم داريآکادم

 ياستمدارن از رفتارهايمنع س يشده و در پ ينامگذار ياسيس يها ياست که بداخالق يزيدر جامعه ما ناظر بر آن چ ياسياخالق س
... نکند و  ينکند، آمار غلط ندهد، پرونده ساز ءد، تهمت نزند، استهزاير، دروغ نگويا فالن وزينده مجلس ينما يعني. است يراخالقيغ
برند،  ين مفهوم را به کار ميکه ا يگر کسانيبه عبارت د. ت کنندياستمداران همان اخالق متعارف مردم کوچه و بازار را رعايس يعني

مد نظر متخصصان اخالق  ياما معنا. پاس بدارند ياسيس يهام کنش يرا در تنظ ياستمداران اصول اخالقين است که سيحرفشان ا
ش از يگر بين جا ديدر ا. است يوديد به چه قي، مقياخالق ياست ورزينکه اساساً سين معناست و آن ايتر از ا يادي، البته بنيکاربرد

 Dailyن جا يدر ا. روند يمگر يکديبه مصاف  ياخالق يها يش چشم باشد، تئوريپ ياسيآنکه رفتارها و تعارضات کنشگران س

Politics ن حوزه، ناظر بر تهمت يبحث در ا يعني. شود يدر سطح کالن بحث م ياست ورزيست بلکه از نحوه سيچندان مد نظر ن
  . است ياسيس يا آن تئورين يتر بودن ا يست بلکه ناظر بر اخالقين يکياستمدار به آن ين سيا

  
که در قدرت هستند،  يکسان يعني. اخالق حاکمان و اخالق محکومان اشاره کرده اند ياز متفکران هم به تفاوت احتمال يبعض

ت يتبع يگريد يد از مالک هايحکومت شوندگان باشند بلکه گاه با ياخالق ين مالک هايبند ا يد پايبودن لزوماً نبا ياخالق يبرا
  ست؟ين باره چينظر شما در ا. کنند

، ين ناظر آرمانيا. مياز دارين يک ناظر آرمانين جا به ين است که ما در اياست و آن تکمله ا يازمند تکمله اين ين رايبه نظر من ا
را دارند، در واقع معتقدند که نگاه حاکمان و  ين رايکه ا يکسان. کند و نه از محکومان يل ميدل يب ينه از حاکمان جانبدار

ن جا به کار يباشد، در ا يريوگو فارغ از س يالمقدور عقالن يکه حت يا يناظر آرمان. با هم ندارد يا يچ تالقيمحکومان، گاه ه
شه با محکومان يات چپ، حق هميدر ادب. ديآ يا حکومت شوندگان مينشسته در قدرت و محکومان  کردن درباره حاکمان يرودا
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 يشه خود را حق به جانب ميهم گر، حاکمانيد ياز سو. د نقد شودي، حاکم بما هو حاکم محکوم است و باين نگاهيمطابق چن. است
هر دو طرف قصه خود را  يوقت. ر قدرت سرنگون کننديخواهند آنها را از سر يکنند که حکومت شوندگان م يساس محدانند و ا

نکه ما در کدام طرف قصه يدر نزاع حاکمان و محکومان، بسته به ا. شود ياحساس م يک ناظر آرمانياز به وجود يدانند، ن يمحق م
د و اگر در دستگاه قدرت يکن يم، حاکمان را نقد مياگر جزو مردم باش. رديگ يبه خود م يم، موضعمان هم معموالً شکل خاصيباش
نکند و  يو جانبدار يريکند سوگ يم يتواند سع يکه م يياست که تا جا ي، کسياما ناظر آرمان. ميده يم، حق را به حاکمان ميباش

و  يانقالب يوه هاي، مثالً تمسک جستن به شياز نظر ناظر آرمان. کند يد نمييا محکومان را هم تايم مرد يل، همه رفتارهاين دليبه هم
ن يا يعني. ر قابل قبول استيکند، محکوم و غ يت ميتک را رعايکه حکومتش قواعد دموکرا يژه در کشوريک، بويدموکراتريغ

س هم يرئ. بکند يا مرئوس بودن حق ندارد هر کاريردست يصرف زردست به يز. ردستان موجه باشديز يست که همه رفتارهايگونه ن
و  يخياما ما به لحاظ تار. شود ين مياخالق توز يآنها در ترازو يکنش هر دو. ستين يبه انجام هر کار زس بودن مجايبه صرف رئ

 يه حاکمان را موجه ميمات آنها علهمه اقدا ييم و گويکن يم يردستان همدلين و زير گفتمان چپ، عموماً با مرئوسيژه تحت تاثيبو
 يان دو سويو فرقان م ييتواند جدا يم يناظر آرمان. کند ين مييحاکم و مردم را تع ياسيرفتار س يد و بندهاي، قياما ناظر آرمان. ميدان

 يرا روشن م ياخالق يت ورزاسيحدود و ثغور س يگر، ناظر آرمانير ديبه تعب. گر برسانديکدين ببرد و نگاه آنها را به ين قصه را از بيا
  . کند
  
وجود دارد که حاکمان و محکومان  يا ين جهان، اصول اخالقيم در اييم و بگويان نکشيرا به م يناظر آرمان يم پايتوان يا نميآ

  بند باشند؟ يد به آن پايبا
د که اصول يگو يم يبه درست راس. اق استيوابسته به س ين قصه تا حدين است اما ايو کالن هم ين بحث حرف اصليچرا، در ا

د از آن سطح کالن بحث يم، آن وقت باين نکته را در نظر داشته باشياگر ا. مير ندارينقض ناپذ يما اصول اخالق. رندياخالق نقض پذ
که حاکمان و محکومان، است االصول درست  ين حرف عليا. مياز مسائل، بسته به مورد خاص قضاوت کن يم و در پاره اييفرود آ

به ما نشان  ياما راس به خوب. ن موارد استياز ا يکي، يپاسداشت کرامت انسان. ت کننديرا رعا ياصول اخالق يک سريد يهر دو، با
ن ين سخن ايالبته الزمه ا. ن امر اخالقاً رواستيشوند و ا ياز موارد، اصول اخالق نقض م يليمتعارف، در خ يداده است که در زندگ

م و با نظر يکن يخواهد که موشکاف يراس از ما م. ميرا از دست بده ياخالق يابيم و امکان ارزيفتيب ييگرا يسبست که ما به ورطه نين
ر يميش، مخالفان والديمثالً چند سال پ. اق استيو وابسته به س يمورد ين بررسي، هميکار ناظر آرمان. مياق قصه نظر کنيدر س يدق

ن يحال سوال ا. از مخالفان حکومت را از زندان آزاد کند ين برخيروگان گرفتند تا پوتک مدرسه را گي يه، بچه هاين در روسيپوت
کسو جان بچه يان را آزاد کند تا جان دانش آموزان حفظ شود؟ از يد زندانيا بايد بکند؟ آين جا چه باياستمدار در ايک سياست که 

د يريک در نظر بگيکامالً دموکرات ين حادثه را در کشوريد اينتوا يشما م. ت کشور در خطر استيگر امنيد يگناه و از سو يب يها
ن آنها را از درافتادن به يان را آزاد کند، جان دانش آموزان را نجات داده و والدياستمدار، زندانياگر آن س. تا بحث روشن تر شود

ز دست به ين يگريگر گروه ديک ماه ديست يا ممکن نيا آيبکند، آ ين کارياما اگر او چن ده است؛يق رهانيعم يرطه درد و رنجو
ن يم که در اينيم و ببييد از سطح کالن فرود آين ما بايکشور مختل شود؟ بنابرات يو امنبزند و رفته رفته نظم  يمشابه يريگروگانگ

ر بر يتاک. ميبکن يالقاخ ير کرده است، داوريگ يين تنگنايکه در چن ياستمداريم درباره اقدام سيگذرد تا بتوان يقاً چه مياق دقيس
که اصول  يا ي، راهکار ماست؛ ناظر آرمانيحال، ورود به مساله از منظر ناظر آرمانيا يعل. است يان اخالقياق، موضع خاص گرايس

  . د بر رفتار حاکمان و محکومان حکمفرما باشنديدارد که توامان با يرا پاس م يمتعدد ياخالق
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  محکومان باشد؟ يصرفاً برا يا برايحاکمان و  يط برام که فقيدار يا ما اصول اخالق ايآ

استدالل " ، عبارت ين موارديها در چن يفرنگ. ک سفرهيم و نشستگان بر سر ييک کويتاً ساکنان يهمه ما، نها. کنم ينه، فکر نم
ست سر از کجا يد که معلوم نيفتيب يب لغزنده ايد و در شييايش بيپ ک گاميممکن است شما  يعني. برند يرا به کار م" ب لغزنده يش

ن ير به نفع حاکمان سنگيچشمگ يت به گونه ايد که کفه ترازو را در نهايرا بگشا يتواند باب ين سوال ميپاسخ مثبت به ا. آورد يدرم
  . کند يم

  
حفظ  يدارد برا ک کشور است اخالقاً حقيث که حاکم ين از آن حيد بتوان گفت پوتين، شاير پوتيميمثالً درباره همان مثال والد

خود، حق ندارد جان آن  يشخص ييحفظ خانه و دارا ي، برايک شهروند معموليرد اما يده بگي، جان صد کودک را هم ناديمنافع مل
      . رديده بگيصد کودک را ناد

اق خاص يک سين در يد پوتيشا يعني. ندارد ينيشين سوال پاسخ پيم که ايافزا ين نکته را ميفقط ا يستم ولين حرف نيمن مخالف ا
گر، ممکن است الزم باشد که خواسته گروگان يد ياقيابد اما در سيان را آزاد کند تا جان آن دانش آموزان نجات يمجبور شود زندان

توان گفت که  ينم ينيشيبه نحو پ گر،يبه عبارت د. ط دارديبه شرا يگم او کامالً بستيتصم يعني. ر شوديرد و آنها درگيران را نپذيگ
گوناگون ممکن است  ياق هايدر س يحفظ منافع مل. را هر گاه که خواستند نقض کنند ياز اصول اخالق يحاکمان حق دارند پاره ا

مجاز به نقض  ينيشياستمداران به نحو پيوجود ندارد که س يا يچ اصل اخالقي، هياز منظر ناظر آرمان. متفاوت داشته باشد يفرمول ها
بر آن  ياستمدار روا بداند، اشکاليفالن س يرا از سو ينقض فالن اصل اخالق يارد خاص، ناظر آرماناما اگر در مو. آن باشند

 ۲۰۰۳بلر در سال  يتون. ل مقبول و موجهيبه دال ياست متک ي، امري، نقض آن اصل اخالقين موارديدر چن. ستياستمدار وارد نيس
ان جنگ و ياما پس از پا. منافع انگلستان است ين اقدامش در راستايکه اکرد  ياو فکر م. کرد يکا همکاريدر حمله به عراق با آمر

ز در اثر همان ياش را ن ياسيت مقام سيداً مورد انتقاد قرار دادند و در نهاياز اسناد، او را بابت حمله به عراق شد يآزادشدن پاره ا
در  ۲۰۰۳بلر در سال  ين بود که اقدام تونيا ايتانيمداران براستيمردم و س يجمع ي، داور۲۰۰۸را در سال يز. از دست داد يمداخله نظام

اطالعات محرمانه،  يبر اساس پاره ا ياستمدار وقتيک سيست که ين قرار نيقصه از ا ،خالصه.  ا نبوده استيتانيبر يمنافع مل يراستا
او پس از . او را نداشته باشد ينقد اخالقحق  يگر کسيشود و د ن تنييکند، رو يم يريم گي، تصمندارند يگران به آنها دسترسيکه د
  .، نشان دهديث اخالقيد بتواند موجه بودن اقدام خود را، از حي، بايريم گيتصم
  
  

باشد که شما نگرانش  يب لغزنده ايهمان ش يک اخالق حاکمان از اخالق محکومان، حاوين تفکيد که نفس هميکن يفکر نم
  د؟يهست

ر يبه تعب. ن بروديز از بيد شکاف مد نظر شما نيم، شايملت استفاده کن - ک دولت يوند در متن م دولتمرد و شهرياگر ما از مفاه
ب يتواند مصداق آن ش ين سخن نميا. مناسبات و روابط بر رفتار دولتمردان و شهروندان حاکم است يک سريتوان گفت  يگر، ميد

چ کس هم پاسخگو يداشته باشند و به ه يمات ناقض اصول اخالقيتصماز  ياخذ پاره ا يبرا ينيشياما اگر حاکمان حق پ. لغزنده باشد
 يم، او بعدها ميرا قائل باش ينيشين حق پين در همان مثال، ايپوت ياگر برا. ديآ يرون ميب لغزنده بيژه آن شين حق وينباشند، از دل ا

. مطبوعات را نقض کند يا آزاديت ها ي حقوق اقلمثالً. گر هم انجام دهديد يکارها يلين حق، خيت مد نظر ايتواند با استناد به غا
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د بتواند کار خودش را با يرا نقض کرد، با ياز اصول اخالق ياگر او اصل. ندارد يا ينيشيچ حق پيث هين حيا دولتمرد از ايحاکم 
 يدولتمرد در کنار اصول اخالق –دوگانه شهروند . باشد يد مقبول ناظر آرمانيز باين ين موجه سازيه کند و ايتوج يتوجه به منافع مل

  .شود يب لغزنده ميجاد آن شي، مانع از ايناظر آرمان يز داوريآنها و ن يکسان برايواحد و 
  

ف کرد و حقوق ي، مطبوعات را توقيد ناظر آرمانيي، و البته همراه با تايبر حفظ منافع مل يمبتن ينيه پسيتوان با توج يم ياگر گاه
  رسد؟ ينم يجه اين نتيدارد؟ مقدمات شما به چن يه اخالقيتوج يهم گاه يکتاتوريتوان گفت د يا نميت ها را نقض کرد، آياقل

 ر جنگ استيمثالً کشور درگ. ع کندان باشد و فرد حاکم بتواند عقال را قانيدر م) ک گروه خاص يو نه ( د بحث مصلحت عامه يبا
ن صورت، به نظر من، عقال يدر ا. افتد يکند و آن اسرار به چنگ دشمن م يرا منتشر م ياز اسرار مملکت ياز مطبوعات پاره ا يکيو 

. ن بحث روشن تر باشديدر ا" دهيفا"ر يد تعبيشا. مستعد سوءفهم است" مصلحت"البته مفهوم . کنند که آن روزنامه بسته شود يحکم م
البته . انتشار آن روزنامه را گرفت يتوان جلو ياست، م ديمف يمنافع مل يد کند که بستن آن روزنامه براييتا يا ناظر آرمانياگر عقال 

خود دولتمردان ممکن است . باشد يد ناظر آرمانييو البته مورد تا ينيو پس يد حداقليحاکمان، با ياز سو ين اقداماتين چنيچن
س يدم هم ممکن است در نقد رئمر. باشد يد ناظر آرمانيين است که اقدامات آنها مورد تايمهم ا. کارها انجام دهند يليبخواهند خ
 يست و قطعاً ناظر آرمانين يموجه يوه هاين ها هم شياما ا. ن کردن و کتک زدن، باشندير توهيکارها، نظ يليل به انجام خيجمهور ما

ر ها را د يز آزادا يکنم پاره ا يبه هر حال، فکر م. نهد يد و بند ميبر هر دو طرف ق يناظر آرمان. کند يد نمييرا هم تا ين اقداماتيچن
  .کرد توان ممنوع يم يد ناظر آرمانييتا کوتاه، با يمدت ي، و براياقلژه، و به نحو حديار ويبس يطيشرا
  

موجه نشان  ين مفهوم برايا مطرح کردن ايم، آيم به او مراجعه کنيتوان يندارد و ما نم يوجود خارج ينکه ناظر آرمانيبا توجه به ا
  دان و شهروندان، قابل قبول است؟ک اخالق دولتمريدادن تفک

 يحت" من هم از عبارت . دن نکته پرداخته انين بحث، به ايات مربوط به ايهم در ادب يگريکسان د. است ين نکته خوبيبله، ا
. ک شديزدتوان به او ن يم ياست ول يک نمونه آرماني يناظر آرمان. بود يکه بتوان ناظر آرمان ييتا جا يعني. استفاده کردم" المقدور

 يشان را به کار م يعقالن يکنند و شهودها يم ي، قضاوت عقالنيهستند که در حد وسع و توان بشر يمعموالً کسان يدر هر جامعه ا
 يچ کس نميبه هر حال ه. داشته باشد ين االذهانيت بيک گروه باشد و هويتواند  يست بلکه ميک نفر نيلزوماً  يرمانناظر آ. رنديگ

ن بحث ين نکته در ايا. خودخواه است يقدر يحات روانشناسان و روانکاوان، آدميمطابق توض. باشد يامل ناظر آرمانتواند مصداق ک
م يد فراموش کنين نکته را هم نبايا. ميک شوينزد يم به ناظر آرمانيتوان يست که ما نمين معنا نيانسان به ا يژگين ويملحوظ است اما ا

نه لزوما ين گزيا. باشد يکنون يايتر در دن ياست اخالقيدن به مناسبات و سيرس ينه براين گزيد بهتري، شايکه طرح مفهوم ناظر آرمان
د يم، شايکه ما از انسان دار يبا توجه به درک ه،دين ايا يعني. ن باشديرالموجوديد فعالً خيشا يست وليب و نقص نيع يکامل و ب

ده يان ايده در مين ايم ايين است که بگويندارد، متفوات از ا يچ اشکاليه يآرمانده ناظر يم ايينکه بگويا. ده موجود باشدين ايبهتر
چ يد هيما شا. ستيل و عالقه نياز م يانسان به حکم انسان بودن، خال. ن استيرالموجودياست و اخالق، فعالً خيمربوط به رابطه س يها

 يعني. مياکتفا کن يده ناظر آرمانيد به ايم، بايش رو نداشته باشيدر پ ينه بهتريکه گز يمادام يم وليتام و تمام نرس يگاه به ناظر آرمان
 يک پاره ايدئولوژيا ياهايب و نقص، که برآمده از رويع  يمطلقاً ب يدن به آرمانشهريانه و در هوس رسيمطلق گرا يوه ايد به شينبا

ن ها به نام يکه ا ياتيوجنان و مائو و پل پوت ينامه استالکار. ميب و نقص بدل کنيآکنده از ع ين جهان را به جهنمياز انسان هاست، ا
. ميريش بگيرا در پ ين راهياست، چنيکردن س ياخالق يم برايخواه يما که نم. ماست يش رويپمرتکب شدند،  ييآرمانشهرگرا
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ن ير تحقق چنينهد و در مس يمما  يش رويپ ياخالق ياست ورزيدن به سيرس يرا برا يگام به گام و حداقل يوه اي، شيده ناظر آرمانيا
ا يدن يچ جايق کلمه، در هيدق ي، به معنايناظر آرمان. شود يهات مهلک مبزرگ و اشتبا يدن ما به ورطه خطاها، مانع از درافتايهدف

 ياما برا. ن امور استيانسان به حکم انسان بودن، محکوم به ا. شود يدا نميل و عالقه، پياز م يشود؛ چرا که انسان خال يافت نمي
دا يهم پ يد بعدها مدل بهتريشا. ن مدل ممکن استي، فعالً بهتريناظر آرمان يان، الگوين ما آدميدر ب يمناسبات و روابط انسان يبرقرار

  . شود
  

ر استمداران دير سيسا. شد يمجلس سنا انتخاب م يژه از سويارات ويوجود داشت که با اخت" کتاتوريد"به نام  يدر روم باستان مقام
  ؟شود ينم يخاص منته يطيدر شرا يکتاتوريمنطقاً به موجه دانستن د، يده ناظر آرمانيا ايآ. نداشتند ياراتي، چنان اختيط عاديشرا

ژه به يارات ويحق و اخت ياعطا ين به معنايدهد اما ا يخاص را به فرد حاکم م يدر موارد خاص اجازه انجام اقدام يناظر آرمان
ل گفتم که ين دليبه هم. ه کنديرا اخالقاً توج يکتاتوريتواند د يابم، نمي يکه من درم يي، تا جايآرمانناظر . ستيشخص حاکم ن

  . ت شناختيحاکمان به رسم يبرا ينيشيتوان حق پ ينم، "يناظر آرمان"ه يمطابق نظر
  
  داشته باشد؟ يه اخالقيتواند توج يم ينيبه صورت پس يکتاتوريه، دين نظريا در ايآ

. دهد يخاص را م يبه او اجازه نقض حق يباشد، ناظر آرمان ين منافع مليتام يم شخص حاکم در راستايخاص، اگر تصم در موارد
م يد فراموش کنين نکته را هم نبايا. ک را داشته باشديدموکرات يها ياز آزاد يش حق لغو پاره ايشاپيست که حاکم پين طور نيا يعني

د يل تهديه را به دليدهد که مثالً فالن نشر يدهد بلکه به او فقط اجازه م يحاکم نم به شخص ين موارد، حقيدر ا يکه ناظر آرمان
امد، يرا بدهد که از سخنان هر کس که خوشش ن" حق"ن يبه حاکم ا ينکه ناظر آرمانيفرق دارد با ا يلين خيا. ل کنديتعط يت مليامن

ش چشم يشه پياست که هم ياز آن اصول يکي، ياسداشت کرامت انسانپ. رديحرف زدنش را بگ يا جلويل کند و يه او را تعطينشر
ن امر يرد، ايکتاتور در نظر بگيد يبرا يژه ايو ينيشيت بشناسد و حقوق پيرا به رسم يکتاتوري، دياگر ناظر آرمان. است يناظر آرمان

نکه ياما ا. ندارد يکتاتوريبا د يآشت چ وجه سريفهمم، به ه يکه من م يي، تا جايناظر آرمان. است يمتضمن نقض کرامت انسان
رش يم، پذيواگذار کن يدارد، قدرت را به کس يخته ايکامالً به هم ر ياسيکه اوضاع س يموقت، در کشور يدوره ا يم برايبخواه

دهد و  يل ميقدرت را تحو ين حاکم باالخره کيد معلوم باشد که ايبا يعني. دارد ي، حدود و ثغورين امر از جانب ناظر آرمانيا
موقت صاحب قدرت باشد تا در موعد  يدر دوره ا يفقط اگر قرار باشد کسان. است يل قدرت، با چه کسين تحويص زمان ايتشخ

ت يهدا يدموکراس"گر بحث ين جا ديدر ا يعني. کند يند موافقت مين فرايبا ا يک برگزار کنند، ناظر آرمانين انتخابات دموکراتيمع
 يامور کشور در دوران هرج و مرج پس از فروپاش ي، حاکم موقت موظف به ساماندهيمنظر ناظر آرماناز . ستيان نيدر م" شده

ن را يش از اي، بيناظر آرمان. رون آمده انديب ياست که از صندوق را يل قدرت به کسانيانتخابات و تحو يو برگزار يقدرت مرکز
     . ستيت شده، معلوم نيهدا يقف دموکراسيرد؛ چرا که حد يپذ ينم

  
 ياسيانه سيلت گراياخالق فضنکه، يگر اياش دارد و د ياسيت سيدر عقالن يريچه تاث شخص، ياخالق ييفه گرايوظ اي ييجه گراينت

  دارد؟ يمدرن چه نسبت
بند ک، در يان کالسيده گرايفا. گذارد ير ميتات تاث ياسيت سيعقالند، در يرا اتخاذ کن يکدام تئور يرنکه شما در اخالق هنجايا

 يدهد ول يت مياهم ياسيکنش س جيبه نتادر بحث از اخالق،  ياول يعني. جه انديک، فارغ از نتيان کالسيفه گرايجه اند اما وظينت
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، در صدد برآمدند که ييفه گرايد از وظيرات جديرفته رفته تقر. ييل شد به قراردادگرايستم تحويدر قرن ب ييفه گرايوظ .نه يدوم
شد و از  يود حقوق بشريد به قيستم مقيهم در قرن ب ييده گرايفا .هر چه کمرنگ تر کننداز عالم خارج را  ييرافه گيمنسلخ بودن وظ

لت ياما درباره نسبت فض. ر و تحول شده استيين تحوالت، دچار تغيا يهم پا به پا ياسيت سيعقالن. فاصله گرفت يختگيعنان گس
است؛ چرا که اخالق  ي، امر مبهمييلت گرايمتخذ از فض ياسيت سيم که عقالنيگوتوانم ب ين قدر مي، همياسيت سيو عقالن ييگرا
ش ياز پ يت از اصوليت انسان متخلق است نه تبعيلت گرا، تربينکته مهم در اخالق فض. لت گرا، سوژه محور است نه قاعده محوريفض
من با به کار بستن اخالق . آورد يبه بار م يجيار و نتاانه، چه آثيلت گرايبا اخالق فض ياسيت سيوند عقالنيدانم پ ينم. ن شدهييتع

ش يلت مند به مثابه چراغ راه  در پيفض ييشه آدم هايهم يعني. دارم يهمدل يلي، خيلت گرا در عرصه مناسبات و روابط شخصيفض
ش پرورش يرا در وجود خو يخالقخود را رفع کرده و فضائل ا ير انسان ها با استمداد از آنها، رذائل اخالقيگران باشند و سايچشم د

شود،  ياسيت سياز عقالن يدلم يمبناد و ياياست بيس يلت گرا به وادياخالق فضاما اگر قرار باشد . فهمم و قبول دارم ين را ميا. دهند
م ياست و تصميست در عرصه سي، معلوم نيت از اصول اخالقين نوع اخالق قائم به فاعل و کنشگر است نه قائم به تبعيکه ا يياز آنجا

ه کند که انسان ها، در ينکه توصيش از ايب ييلت گرايا فضيست آيمعلوم ن يعني. کند يريتواند از ما دستگ يکالن، چقدر م يها يريگ
د افزود که اگر جامعه يبا. ا نهياست دارد يهم در عالم س يگريرا پاس بدارند، بهره د يهر دو سطح دولتمرد و شهروند، فضائل اخالق

 يشتر متوسطان را پاس مياست که ب يمناسبات و روابط در سطح کالن هم اخالق يتوسطان پر کرده اند، اخالق در خور آنها برارا م
از دل اخالق  ياسيت سياستخراج عقالن در واقع. انه باشديلت گرايفض خالقث کارآمدتر از اين حيانه از ايده گرايد اخالق فايشا. دارد

  . ستير نيپذ لت گرا، چندان امکانيفض
  
  
  
  
  
        
    
     
  

        
  
   

  
               

  
          

 


