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 همسایه یا بیگانه؟ ؛«اخالق» و «سیاست»

 ی با حضور هادی خانیکی و سیدعلی محمودیمیزگرد در «عیارسنجی زیست اخالقی جامعه»

 6931، نوروز ایرانسالنامۀ 

www.drmahmoudi.com 

 

 

 مهسارمضانی -فخری لیدا

یاست با ساند ترجیح داده «اخالقیات فردی»سی را که برای حفظ کنشگران سیا ایمو دیده شنیده

 گراقاخال یمگر سیاستمدار» :برانگیز استپرسشبسیار  گزینیدوری. این نکنند همسایگی

 نواییهممگر » ،«تواند با اخالق در موازنه قرار گیرد؟مگر سیاست نمی»، «غریبی است؟ همنشینی

 « ؟اندازدورزی، اخالق را به مخاطره میسیاستمگر »، «؟ناممکن استاخالق و قدرت 

هایی از این دست کشاند که در بحثبه  را ناخواه ماخواه« ی جامعهزیست اخالقعیارسنجی »

 علی دسی دکتر و ،ای دولت اصالحاترسانه -مشاور فرهنگی خانیکی، هادی دکتر حضور با میزگردی

 در کی،خانیبه بحث گذاشته شد. دکتر  ،خارجه امور وزارت المللبین روابط دانشکده استاد محمودی،

 عنوان هب همواره ،دانشگاه عالمه طباطبایی خود به عنوان استاد ارتباطات ادمیکآک هایفعالیت کنار

 دکتر .دارد ملیتأقابل زیسته تجارب راستا، این در و است بوده توجه مورد سیاسی کنشگران از یکی

نظر صاحب «ایران در مدرن سیاسی اندیشه نقد» حوزه در که است متفکرانی جمله از نیز محمودی

 ثیرگذارأت و برانگیزچالش هایاندیشه نقد؛ ایرانی نواندیشان» چون هاییکتاب راستا، این رد و است

 علمی کارنامه در «دموکراسی و اخالق آزادی، در جستارهایی؛ سیاسی خرد» و «معاصر ایران در

 روی شما است:ماحصل این نشست پیش .خوردبه چشم می او پربرگ

*** 

 

بیش از پیش مورد  «عیار اخالق در سیاست»مان شاهد هستیم که مدرن هایی از تاریخما در دوره*

طه راب« جامعه مدنی» در زمان طرح به عنوان مثال در دوره اصالحات و پرسشگری قرار گرفته است؛

 ،هاییدورهچه در  به نظر شماشد. سنجی نسبتبیش از هر زمان دیگری « اخالق»و « سیاست»

 آورد؟روی میسنجش  وجامعه بیشتر به این پرسش 

 جامعه طرح نخست، است؛ بحث قابل مفهوم سه ذیل سیاست، و اخالق نسبتاخیر  هایسده در دکتر هادی خانیکی:

 در ار اخالق که داشت وجود اقتضائاتی و الزامات چه و شد؟ اخالقی قدرت و جامعه چقدردر زمان انقالب  اینکه و انقالبی
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 آیا که بود این پرسش و اصالحات دوره در ویژه به بود؛ مدنی جامعه ،ه لحاظ تاریخیب دوم مفهوم کرد؟ برجسته سیاست

 القیاخ هایکنندهکنترل یا هامهارکننده از آن در توانمی آیا و ؟است تراخالقی غیرمدنی جامعه به نسبت مدنی جامعه

 یژهو به ؛مطرح شد «اخالقی امعهج» عنوان با اخیر دهه یک در بحثی است که سوم و گفت؟ سخن سیاسی قدرت برای

 هاتگیهمبس و هاشفافیت ها،رقابت و از اخالقیات دور شد بطور قابل توجهی سیاست پسااصالحات دوران در آنکه از پس

 .گرفت قرار سیاست در غیراخالقی هایکنش الشعاعتحت سیاسی ارتباطات و

 جامعه» چرا.1است؛  کرده تجربه را پرسش سه «ق و سیاستنسبت اخال»ما درباره  جامعه که گفت توانمی اساس، این بر

 چرا.2 ؟ اردد سیاست کردن اخالقی و اخالقی کنش برای بیشتری وجوگریجست غیرانقالبی جامعه به نسبت «انقالبی

 اخالقی امور واجد مدنی جامعه که رودمی انتظار و شودمی منتقل «مدنی جامعه» به بعد مرحله یک در موضوع این

 منتقل هادین حقوق یا تکالیف به و شودمی خارج شخصی وظایف حدود از اخالق که دلیل این به طبیعتا) باشد؟ یشتریب

 داریم؟ «اخالقی امر» انتظار جامعه از مستقیما چرا.3 (.شودمی

 

و « گراییوظیفه»، «گراییفایده»سه مکتب  ،مکاتب اخالقی میان*با توجه به اینکه از 

بیشتری با سیاست دارند شما کدام رویکرد را برای رسیدن به یک جامعه  هممنوایی« گراییفضیلت»

 بینید؟می ترراهگشامدار و سیاست اخالق اخالقی

 و گزیر «گراییفایده مکتب» از دارد باور ملی امنیت و ملی منافع به که سیاستمداری هر :محمودیسید علی  دکتر

 از .ستا پذیرفتنی عام و ایقاعده که است شده بندیصورت «فایده -هزینه»در امروز گراییفایده. داشت نخواهد گریزی

 و نافعم بیشترین به دستیابی باید کردن حکومت در .است فردی هایگیریتصمیم از غیر جامعه اداره ،اخالقی منظر

 در اندنم اما کرد گذر «ییگرافایده مکتب» از تواننمی معتقدم اساس، این بر. گرفت نظر در را زیان و آسیب کمترین

 کشتار ،قتل شکنجه، مشروعیت توانمی گراییفایده از چراکه دارد؛ یجبران غیرقابل هاییزیان و خطرات هم گراییفایده

 .گرفت نتیجه هم را ایهسته هایسالح از استفاده و

 منفجر هاییبمب است قرار شهر تپرجمعی هایمیدان از یکی در که دارند اطالع و اندشده دستگیر نفر سه کنید فرض

 دهند، نجهشک را نفر سه این اگر کنندمی فکر ربط ذی اجرایی هایدستگاه رو، این از. نیستند اعتراف به حاضر اما شود،

. دهند نجات مرگ از را نفر صدها جان تا کنندمی شکنجه را آنان ها،بمب کردن خنثی برای پس. شوندمی اقرار به مجبور

 اخالقی مبنای این اگر. است گراییبرفایده مبتنی اخالق شالوده مردم، اکثریت برای «کمینه زیان» و «بیشینه منفعت»

 سترهگ در بشری جامعه از که پایدنمی دیری نگردد، محدود انسانی چارچوب در و شود اِعمال حکمرانی و سیاست قلمرو در

 .ماندنمی باقی بشرحقوق نقض در آمیزونجن مسابقه و تبهکاری کشتار، شکنجه، جز چیزی جهانی،

 باور یاخالق مفاهیم عقلی قبح و حسن به «گراییوظیفه». گیردمی قرار گرافایده اخالق مقابل در «گراوظیفه اخالق»

 بگوییم استر باید مثال عنوان به بنابراین،. است بد نفسهفی بد کار و ،خوب نفسهفی خوب کار که کندمی کیدتأ و دارد

 عمل خود قیاخال وظیفه به باید هاانسان یعنی است؛ بد دروغگویی زیرا بگوییم دروغ نباید و است خوب راستگویی چون

 .باشد داشته پیامدهایی چه اینکه از نظرصرف کنند،
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 یمغز مرگ دچار فرزندشان که مادری و پدر همچون کرد؛ استفاده توانمی بسیار «گراوظیفه اخالق» از فردی ابعاد در 

 ههزین او نگهداشتن زنده کمدست یا بهبود برای هم سال ده تا گاه اما است، درصد ده فقط او بهبود به امید و شده

 ملع خود «اخالقی وظیفه» به خواهندمی صرفاً آنان ،شودمی چه کار نتیجه نیست مهم مادر و پدر این برای. کنندمی

 یانبارز و ناممکن موارد از بسیاری در گیرد، قرار عمل مبنای گراوظیفه القاخ اینکه امکان ،سیاست جهان در اما. کنند

 انجام را آن قیمتی هر به باید ،(باشد اخالقی کاری ،امر واقعِ در اگر البته) است اخالقی کاری چون اینکه صرف به. است

 رد،ک مصرف اخالقی امر آن انجام در را کشور درآمدهای و جوانان ویژه به انسانی نیروی بایستی نمونه عنوان به و داد

 لمع نه را انسانی ضد انگاره این آید. بار به خسارت دالر میلیاردها و شوند کشته نفر هزار صدها رهگذر این از هرچند

 جنگ، توجیه هب تواندمی نشده تحدید و گسیخته لجام گراییِفایده دیگر، سوی از. سیاسی اخالق نه و پذیردمی سیاست

 این از انسیاستمدار و شود تحدید «بشر حقوق» دایره در باید گراییفایده بنابراین،. بینجامد دوزخی زیست و شکنجه

 از اساس، این بر. گیرد مقام انسان ذاتی ارزش به نهادن حرمت بر مبتنی اخالقِ سایه زیر سیاست تا نکنند عدول دایره

 انسانی دض رفتارهای به گراییفایده به هاحکومت کردنبسنده و ،نیست گزیری گراییفایده از را سیاسی اخالق سویی

 و ارت بخسار قلمروی در ننهاد گام گری،حکومت در گراییوظیفه از چرا و چونبی پیروی دیگر، سوی از انجامد؛می

 مطرح حلاهر عنوان به حاضر حال در توانمی آنچه. است ورزیسیاست اصلی شالوده که است گراییواقع به کردنپشت

 فصلی «دموکراسی هایدرخشش» کتاب در. اخالق در گراییوظیفه و گراییفایده از برساخته است یاخالق بنیانی کرد،

 ونبر راه در است گامی که امداده اختصاص موضوع این به «سیاست جهان و گراییوظیفه -فایده اخالق» عنوان با را

 .سیاست و اخالق همنوایی مشکل از رفت

 یاستمدارانس نمونه، عنوان به. دهدمی قرار سیاستمداران اختیار در را بسیاری هایظرفیت گراییوظیفه که نگذارم گفتهنا

/ گفت بایدن راست هر» شاعر قول به. ورندآ زبان به را راستی هر نیستند مجبور اما بگویند دروغ طیشرای هیچ تحت نباید

 دروغ شهپیسیاست اگر اما زند،نمی ورزیسیاست در «فایده -هزینه» قاعده به زیانی ،روش این« گفت نشاید راست جز

 ییگودروغ. کنندنمی باور نیز را او راستِ هایحرف مردم دیگر و انجامدمی مردم ناباوری به کند، تکرار را آن و بگوید

 چهآن» گویدمی که «زرین انونق» از. است مردم و حکومت میان فاصله افزایش آنها از یکی که دارد بسیار هایزیان

 و اجتماعی وابطر در توانمی «مپسند نیز دیگران بر پسندی،نمی برخود آنچه و بپسند، نیز دیگران بر پسندیدمی برخود

 متی انجیل رد. است دین پیشوایان و فیلسوفان فرزانگان، مشترک گزاره «زرین قانون». گرفت بهره سیاسی مناسبات

 است ینا. کنند رفتار شما با آنان خواهیدمی که کنید رفتار همانطور دیگران با» :است آمده( زدهمسی آیه هفتم، فصل)

 را «زرین قانون» صراحت به فرزندش، به اخالقی اندرز در نیز )ع(علی امام« ءانبیا هاینوشته و خداوند کتاب( خالصه)

 (.311ص  ،1331، ترجمه سید جعفر شهیدی، البالغهنهج)  گیردمی کار به

 و مجلس دهنماین صنعتگر، تاجر، مدیر، معلم، از اعم کنشگر شخص منش و شخصیت در بیشتر «گرافضیلت اخالق»اما 

 از را اخالقی رذایل و شود مزین اخالقی اوصاف به کوشدمی شخص گرا،فضیلت اخالق در. شودمی متبلور سیاستمدار

 اخالق با مقایسه در گرافضیلت اخالق. کند رفتار اخالقی تواندمی یتشخص و منش این با وی بنابراین،. سازد دور خود

 نجشس دلیل، همین به. نیست برخوردار یاخالق دستگاهی مثابه به مدون اصول و قواعد از چندان گرا،فایده و گراوظیفه

 لحاظ هب گراوظیفه و گرافایده اخالق .است دشوار کاری قواعد، و اصول برمدار گراییفضیلت بر مبتنی اخالقی رفتار
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 امکان و است گرافضیلت اخالق از تردقیق و ترمنقح بسیار قواعد، و مفاهیم تعاریف، بندیصورت و نظری هایچارچوب

 .سازدمی فراهم بهتر را اخالقی رفتار سنجش

 

دانیم بخواهیم می ،دکتر محمودی ارائه کردند ای کهدر چارچوب مکاتب اخالقی ،*جناب دکتر خانیکی

 های اخالقی باالتری برخوردار است؟از ظرفیت« جامعه مدنی»و « جامعه انقالبی»از نظر شما چرا 

 تربرجسته.. .و «دیگری» به توجه فداکاری، ایثار، عمومی، خیر گرفت، قرار انقالبی شرایط در وقتی ایران جامعه :خانیکی

 بیانقال شرایط در گفت تواننمی ؛ چرا کهبود شده حاکم هجامع در «گراییفضیلت» از سطحی انقالب، دوران در. شد

 این بر .گیردمی قرار دگرگونی معرض در باورهایشان و هاارزش که هستند «افراد» این بلکه هستند مستقر «نهادها»

 رانقالبیِغی هجامع یک تجربه تنها که آنها به نسبت سرگذاشتند، پشت را( انقالب)تاریخ از مرحله این که کسانی اساس،

 و است «نهادی» کمتر اخالقی کارهای و ساز جوامعی، چنین در دارند؛ برخور اخالقی برتری یک از دارند، را استبدادزده

 .دارد غلبه «فردی» وجوه بیشتر

 از که تاس اینجا و شودمی برجسته بیشتر هاساختار و نهادها نقش شود، مندقاعده و مندنظام انقالبی، شرایط وقتیاما 

 شکل نهادها در ایشده نهادینه صورت به عمومی، حوزه در اخالقی هایارزش و آیدمی میان به سخن «مدنی جامعه»

 .گیردمی

 

 افتد؟در چه شرایطی اتفاق می« امر اخالقی»شدگی *سوژه

 فضای آن زا ما عهجام وقتی. گیردمی تنشأ اخالقی بینش یا رفتار ءخال از اخالقی کنش واخالقی  امر به نیاز خانیکی:

 یا حققت به نیاز مجددا ،شد کشیده «مادی هایارزش» غلبه و «فردانیت» به و گرفت فاصله هاگذشت و ایثار انقالبی،

 .شودمی برجسته اخالقی جامعه پیشبرد

 سمت به جیتدر به را جامعه آینده، به نسبت هانگرانی غلبه و اجتماعی هایسرمایه تضعیف گذشته، از واخوردگی معتقدم

 جامعه هایویژگی ءجز این که دهدمی نشان اخیر هایدهه این در اجتماعی تغییرات و است برده «خود ترجیح» نوعی

 اعتماد» ،«یندهآ به امید» ،«اجتماعی همبستگی» طبیعتا گیرد،می قرار تغییرات کانون در «فرد» که وقتی ؛ستا ما کنونی

 .شودورد تهدید واقع میم «جمعی مشارکت و کنش» و «دیگری به

 امر ینا علت بتوان شایدکه ) نیستند و نبوده برخوردار درخوری قوت و پایداری از ایران در مدنی نهادهایاز آنجایی که 

 «گریدی» به است نیاموخته چندان جامعه آن، طی که (یابی کردریشه ایران در پیشین یاستبداد نظام حاکمیت در را

 این به و گیردمی خود به مدت کوتاه و گذرا صورتی جامعه اساس، این بر. فعالیت کند «دیگری» کنار در و کند اعتماد

 .شودمی برجسته اخالقی جامعه و اخالقی کنش اخالقی، امر به نیاز که است اعتبار

 ندیبصورت رد هم و باشند مداریاخالق به متصف که داریم سیاستمدارانی وجود به نیاز شخصی، وجه در هم رو، این از

 بحث که دباش هاییبزنگاه آن از اینجا شاید. است یافته اهمیت اخالقی امر به تعهد پیش از بیش جامعه، سنتیِ یا مدرن

 سنتی اخالق همان به وفاداری آیا که باشد کرده برجسته مدنی و سیاسی کنشگران یا نخبگان میان در را مدرنیته و سنت
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 قابتر در را امری هر آن، طی که قدرت؟ در نسبیت به جامعه شدن گرفتار و اخالقی امر از کردن گذر این به ندارد ترجیح

 .است کرده مباح دیگری سیاسی کنش نوع هر و انتخابات سیاسی،

 

 «اخالق اجتماعی»قوام و  «جامعه اخالقی»تحقق  بهتواند می «اخالق فردی»توسل به  *به نظر شما

 ؟بیانجامد

 هایزشار ترجیح و فردگرایی سوی به ایران جامعه که دهدمی نشان ما جامعه در هانگرش و هازشار تغییر روند خانیکی:

 حال. برویم «اخالق» سراغ به که است این رسد،می ذهن به که چیزی اولین شرایط، این در .است رفته پیش مادی

 و ازس و نهادها که زمانی تا معتقدم اما .دارد بحث جای خود نه؟ یا آیدبرمی تنهایی به اخالق ازاصالح این روند  اینکه

 جلو «اخالقی امر» رعایت با افراد تا شد متوسل «فردی اخالق» به باید نباشند، برخوردار الزم قوت از اجتماعی کارهای

 .شوند جامعه زوال از مانع و رفته

 کرف فرایندهایی به باید ما یعنی ؛است ایران در سیاست عرصه در واقعی طرح یک «اخالقی جامعه» طرح ،اساس این بر

 و اصالح سوی به فساد، به تمایل جای به سیاسی وجه در چه و اقتصادی وجه در چه را آن به میل و قدرت که کنیم

 .بکشاند «منزلت و ثروت قدرت، توزیع» و «جمعی خرد» برابر در تسلیم

 جمع دنبال ایدب فرد جای به یا باشد؟ تغییری چنین قیاسم تنهایی به تواندمی فرد آیا که کرد بحث این سر توانمی حال،

 .کرد وجوجست جامعه در راکردن قدرت  بود و اخالقی( مدنی جامعه چون نهادهایی قالب در)

 

 یابد؟هایی ضرورت میمعیار و میزانچه  «جامعه مبتنی بر اخالق»برای رسیدن به  *

 ما. تاس اثرگذار بسیار اخالقی، جامعه سوی به حرکت مسیر در «انسان» به ما نگرش نوع و نگاه معتقدم، محمودی:

 خویش هدف خود که داندمی ذاتی غایت را انسان که نگاهی نخست،: باشیم داشته انسان به نسبت نگاه دو توانیممی

 گرفته کار به دتوانمی که ابزار و وسیله مثابه به انسان یعنی است؛ انسان به ابزاری نگاه نگرش، این مقابل نقطه. است

. شودمی گذاشته اپ زیر او اخالقی و انسانی ساحت کلی به شد، ابزار به تبدیل انسان وقتی. گیرد قرار سوءاستفاد مورد و شود

 یابدمی یاخالق وظایف خود همنوعان و خود به نسبت انسان صورت این در بشناسیم، رسمیت به را انسان انسانیت اگر ما

 .باشد پایبند اخالقی اصول به اخالقی وجدان پایه بر که کندمی حکم اخالق و

 ؛است هشد تهی اخالقی دغدغه و نگرش ذهنیت، از جامعه به میزان زیادی متأسفانه امروز با این مشکل مواجه هستیم که

 ،ذهنیت ما. دکر مشاهده هاقانون اجرای و هااولویت تعیین ها،ریزیبرنامه ها،سیاستگذاری در توانمی را واقعیت این

 ینا تا. داریم اجتماعی و فردی ابعاد در اخالق هایمالک و موازین به نسبت اندکی دلمشغولیِ و خودآگاهی استشعار،

 که چرخدمی پاشنه همین به در نکند، مستغرق خود در را ما اخالقی هایدغدغه و نشود بیدار ما در اخالقی وجدان

 .بینیممی

 نوانع به انسان فرهنگی، و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، هایگیریتصمیم و اظهارنظرها در اگر که است این واقعیت

 وسیله و بزارا جز چیزی او از نشوند، پذیرفته انسانی حقوق و کرامت از برخوردار شهروندِ صفت به و نفسهفی و ذاتی غایت



6 
 

 باید. اخالقی هن و است انسانی نه ایجامعه نینچ که است آشکار ؛«شود گرفته کار به»توانمی سادگی به و ماندنمی باقی

 خود به هرگز و نکنیم نگاه ءشی مثابه به انسان به تا بپذیریم نفسهفی و ذاتی غایت عنوان به را انسان موجودیت ابتدا

 .کنیم استفاده ابزار و وسیله عنوان به انسان از که ندهیم اجازه

 شرط ردم،م معیشت و زندگی گذران برای پایه نیازهای مینتأ انسان، هب نگاه در خود تکلیف تعیین ضرورت بر افزون

 خالقا از سرعت به محروم فقیر و جامعه. است سیاسی مناسبات و اجتماعی روابط در مداریاخالق به نیل دیگرِ اساسیِ

 نفی و یبرابر پایه بر تثرو توزیع و آزاد، و پویا اقتصاد بنابراین. شودمی تهی دینداری از که همانگونه شود،می تهی

 .دارد اخالقی جامعه گیریشکل در اساسی نقش تبعیض، هرگونه

 

 باید برداشت؟ هاییچه گام «جامعه یوجدان اخالق» برای ارتقاء*

 اررفت و کردار جنبه از هم و نظری جنبه از هم اخالقی آموزش دانشگاه، تا گرفته کودکستان از ما، جامعه در محمودی:

 با «عهجام اخالقیِ وجدان» که آن هستند نگران کسانی گویی. شودنمی گرفته جدی و است شده واقع لمغفو انسانی،

 در کودکی دوره از تربیت و تعلیم با بایستی اخالقی دغدغه و ذهنیت. شود بیدار انذاری و خطری زنگ فریادی، تلنگری،

 .گیرد شکل هاانسان

 گر،دی جنبه ؛آموزشی دوره هر برای ساده و دقیق زبان به اخالقی هایکتبم آموزش جنبه یکی،: دارد جنبه دو کار این 

 ،منش کردار، رفتار، اگر. جامعه گستره در حاکمان و دانشگاه در استاد اداره، در مدیر خانواده، در مادر و پدر رفتار و کردار

 جامعه در باشد، همرا اخالقی هدغدغ و اویهز با اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مسائل به امور متصدیان نگاه و بیان طرز

 .بردارند گام اخالقی جامعه برپاییِ سوی به تدریج به توانندمی مردم و بود خواهد تأثیرگذار

 

 دارند؟ «ترازنامه اخالقی جامعه»گیری *سیاستمداران و سیاستگذاران چه نقشی در شکل

 نشانحاکما به مردم شباهت» یعنی «بآبائهم منهم شبها بأمرائهم الناس» که است( ع)علی امام از سخن این محمودی:

 از که تاس قدرت اصحاب برای بیدارباشی بانگ خردمندانه، گزاره این «است مادرانشان و پدران به آنان شباهت از بیش

 Good) «زمامداری-به» صفات از ییک شفافیت ،مثال عنوان به. نشوند غافل مردم بر کردارشان و سخنان ثیراتتأ

Governance)  و خودی همانند آمیز،تبعیض هایجداسازی وانهادن با «دیگری شناختن رسمیتبه» همچنین. است 

 این وقتی...  و مردم میان در سالم و آزاد رقابت پذیرش نامحرم، و محرم و دو، درجه و یک درجه شهروند غیرخودی،

 و بایدها این زا بسیاری سیاست، میدان در بنابراین. گیردمی خود به اخالقی جنبه کند،می پیدا ارتباط انسان با مفاهیم

 هاتسیاس سنجش برای ایترازنامه و گیرد قرار سیاستمداران و مدیران توجه مورد تواندمی «زمامداری -به» در نبایدها

 در اخالقی منشورهای. خوردنمی چشم به هنوز نسقی و نظم چنین ما کشور در سفانهمتأ. شود فراهم آنان اَعمال و

 .است شده داده تقلیل دستوری و ایبخشنامه کاری انجام به نهایت در اما شده، نصب هاوزارتخانه و ادارات ها،بیمارستان
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 یار؟اخت به معطوف فضای در یا است پذیرتر امکان زور و جبر به معطوف فضای در اخالقی کنش *

 فرقی دارد؟« آن طرف میز»و « این طرف میز»امر اخالقی در و آیا 

 شهیدی جعفر سید دکتر مرحوم .است آزادی و اختیاری امر شانه بر سیاست در اخالقی کنش هر پای اساسا :خانیکی

 بر چون لیک/ شوند بایزید و شبلی همه/ معزولی زمان در حاکمان» خواندمی را کبری الدیننجم شعر این طنز به همیشه

 ردیف تواننمی را کندمی رفتار اخالقی ظاهره ب و ندارد قدرتی کسی اگر «دشون یزید یا و شمر یا همه/ آیند عمل سرِ

 کرد. قلمداد اخالقی

 و ساز راغِس باید که است دلیل همین به و است اخالقی امر کنندهتعیین اتفاقا بودن «میز طرف آن» و «میز طرف این»

 فضای در امروز امر، این. کندمی تثبیت رسیدند، درتق به که مادامی را اخالق به شهروندان پایبندی که برویم کارهایی

 وانبت آن، طی که ندارد وجود عدالتی یا و اختیار توازن، ما رسمی نهادهای بین حتی چراکه است ترمحسوس سیاسی

 کرد. توقع جامعه در را اخالقی امر حاکمیت

 جزء هک نقد و اطالعات آزاد جریان از دیگر که ستا آنجا ،گیریممی قرار ایرسانه نابرابری یک در  ما وقتی مثال، برای

 رد نشیند.می تهمت و غلط هایگزارش دروغ، روانی، عملیات آنها جای به و نیست خبری است، «اخالقی فعل» الزامات

 دارد؟ قرابت و نزدیکی اخالق با  است، سیاسی کنش محصول آنچه که گفت توانمی چگونه فضایی چنین

 مرا از انحراف گیرند،می قرار مدنی و رسمی نهادهای جای به نفوذذی هایگروه و باندها که برابرینا شرایط چنین در

 شاید وریم،آ میان به سخن اخالق و سیاست بین موازنه از خواهیممی اگر رو، این از. دهدمی رخ سیاست در اخالقی

 ردنک عرضهم اصلی شاخص آن ؛باشد داشته ضرورت است، مطرح سیاسی توسعه در که اصلی شاخص به بازگشت

 از کندمی ارکتمش اقتصادی کار در که کسی مثل ورزد،می سیاست که کسی یعنی، است؛ هاکنش بقیه با سیاسی کنش

 امر از را ما ،باشد داشته بیشتر ضرر یا بیشتر نفع ورزیسیاست اگر چراکه ؛باشد برخوردار برابری هایفایده و هاهزینه

 به ایبندیپ و اخالقی کار سیاسی کنش و سیاست همیشه که بوده این ایران در اخالقی کار تجربه و کندیم دور اخالقی

 اخالقیات، ظحف برای دادند ترجیح سیاسی کنشگران از بسیاری که است دلیل همین به است، انداخته مخاطره به را اخالق

 .شوند رها سیاست از

 

نشی کبه عنوان  تواندمی آیا جامعه سرنوشت به نسبت شدن تفاوتبی و جامعه از گرفتن کناره*

 قابل دفاع باشد؟اخالقی 

گران این دسته از کنش ولی است طلبیراحت و گزینیساده نوعی کار، این معتقدم و است منفی من پاسخ خانیکی:

 به بتنس حداقل را اخالقی امر عبارتی به دیدندمی غیراخالقی مشهودی صورت به را ورزیسیاست شرایط چون سیاسی

  .کنند رها را سیاست که دهندمی و دادندمی ترجیح دیدندنمی اخالقی ،خیرخواهانه و اجتماعی فرهنگی، علمی، امر

 یاخالق و سیاسی کار هایهزینه چون است تنگ دو هر سیاسی و اخالقی کار شرایط ایران، درمقصودم این است که 

 .کنندمی طلب را عظیمی فداکاری گیرند،می قرار هم ارکن در دو این  که مادامی و است باال
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 تواند زیست اخالقی در جامعه را تضمین کند یا آن را با تهدید مواجه کند؟ هایی میچه مؤلفه*

 از ییک این و کردند اشاره اخالقی کارهای انجام در آزادی و اختیار آزادانه، انتخاب موضوع به خانیکی دکتر :محمودی

 خواهمیم اکنون. داشتم اشاراتی اخالقی جامعه شرط اولین عنوان به «اقتصادی نیازهای» به من. است اخالقی عهجام لوازم

 اخالقی و باشد اخالقی بتواند تا دارد نیاز نیز «امنیت» به جامعه ،«اقتصادی نیازهای» و «آزادی» کنار در که کنم اضافه

 است، هراس و ترس دچار که ایجامعه. دارد نیز روانی جنبه بلکه ست،نی فیزیکی و جسمانی فقط امنیت، این. کند زیست

 رد خود اخالقی هایداوری و اخالقی رفتار عواقب به کسی وقتی. گیردمی فاصله اجتماعی و فردی اخالق از شدت به

 اخالق دارم بر و باشد اخالقی شهروندی تواندنمی گذراند،می روزگار ،ترس در و کندمی فکر سیاسی امر و جامعه با رابطه

 ایجامعه. است آموزعبرت و بسیارجالب بینیدمی دهید، قرار توجه مورد انتخابات در را شهروندان رفتار اگر شما. کند رفتار

 زادانهآ باشند، داشته حاکمیت از سبینِ رضایت و اعتماد مردم و باشد داشته وجود عقوبت بدون انتخاب آزادی آن در که

 به تاًعمد جامعه اخالقیبی گناه گفت توانمی بنابراین،. افکنندمی برون پرده از را خود اخالقی رفتارهای و هاقضاوت

 مچونه اجتماعی و شناختیروان هایلفهؤم هرگاه معتقدم اساس، این بر. است دیکتاتوری و استبداد قانونی،بی گردن

 .کرد مشاهده شهروندان در را اخالقی رفتارهای بروز توانمی کند، پیدا تبلور کشوری در «اعتماد» و «رضایت»


