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سیاست و اخالق ،همسایه یا غریبه؟

«عیارسنجی زیست اخالقی جامعه» در میزگردی با حضور هادی خانیکی و سیدعلی محمودی

لیدا فخری -مهســا رمضانی /شنید ه و دیدهایم کنشــگران سیاســی را که برای حفظ «اخالقیات فردی» ترجیح دادهاند با سیاست
همســایگی نکنند .این دوریگزینی بســیار پرســشبرانگیز اســت« :مگر سیاســتمدار اخالقگرا همنشــینی غریبی اســت؟»« ،مگر
سیاســت نمیتواند با اخالق در موازنه قرار گیرد؟»« ،مگر همنوایی اخالق و قدرت ناممکن اســت؟»« ،مگر سیاستورزی ،اخالق
را به مخاطره میاندازد؟» «عیارسنجی زیست اخالقی جامعه» خواهناخواه ما را به بحثهایی از این دست کشاند که در میزگردی
بــا حضور دکتر هــادی خانیکی ،مشــاور فرهنگی -رســانهای دولــت اصالحات و دکتر ســید علی محمودی ،اســتاد دانشــکده روابط
بینالملل وزارت امور خارجه ،به بحث گذاشــته شــد .دکتر خانیکی ،در کنار فعالیتهای آکادمیک خود بهعنوان اســتاد ارتباطات
دانشگاه عالمه طباطبایی ،همواره بهعنوان یکی از کنشگران سیاسی مورد توجه بوده است و در این راستا ،تجارب زیسته قابلتأملی
دارد .دکتر محمودی نیز از جمله متفکرانی اســت که در حوزه «نقد اندیشه سیاســی مدرن در ایران» صاحبنظر است و در این راستا،
کتابهایی چون «نواندیشــان ایرانی؛ نقد اندیشــههای چالشبرانگیز و تأثیرگذار در ایران معاصر» و «خرد سیاســی؛ جستارهایی در
آزادی ،اخالق و دموکراسی» در کارنامه علمی پربرگ او به چشم میخورد .ماحصل این نشست پیشروی شما است:

شه

ندی

ا
www.iran-newspaper.com

مــا در دورههایــی از تاریــخ مدرنمان شــاهد هســتیم که
«عیار اخالق در سیاست» بیش از پیش مورد پرسشگری
قــرار گرفته اســت؛ بهعنــوان مثــال در دوره اصالحات و
در زمــان طــرح «جامعــه مدنــی» رابطه «سیاســت» و
«اخالق» بیش از هر زمان دیگری نسبتســنجیشد .به
نظر شــما در چه دورههایی ،جامعه بیشتر به این پرسش و
سنجش روی میآورد؟
دکتر هادی خانیکی :در ســدههای اخیر نسبت اخالق و سیاست،
ذیــل ســه مفهــوم قابــل بحــث اســت؛ نخســت ،طــرح جامعه
انقالبــی و اینکه در زمان انقالب چقدر جامعه و قدرت ،اخالقی
شــد؟ و چه الزامــات و اقتضائاتی وجود داشــت که اخــاق را در
سیاســت برجســته کرد؟ مفهوم دوم به لحــاظ تاریخی ،جامعه
مدنــی بــود؛ بویــژه در دوره اصالحــات و پرســش این بــود که آیا
جامعه مدنی نســبت بــه جامعه غیرمدنی اخالقیتر اســت؟ و
آیــا میتــوان در آن از مهارکنندهها یــا کنترلکنندههای اخالقی
برای قدرت سیاسی ســخن گفت؟ و سوم بحثی است که در یک
دهــه اخیر با عنــوان «جامعه اخالقــی» مطرح شــد؛ بویژه پس
از آنکــه در دوران پســااصالحات سیاســت بهطــور قابل توجهی
از اخالقیــات دور شــد و رقابتهــا ،شــفافیتها و همبســتگیها
و ارتباطــات سیاســی تحتالشــعاع کنشهــای غیراخالقــی در
سیاست قرار گرفت.
بر این اساس ،میتوان گفت که جامعه ما درباره «نسبت اخالق
و سیاســت» ســه پرســش را تجربه کرده اســت؛ .1چــرا «جامعه

انقالبــی» نســبت بــه جامعــه غیرانقالبــی جســتوجوگری
بیشــتری بــرای کنش اخالقــی و اخالقی کــردن سیاســت دارد؟
.2چــرا ایــن موضــوع در یک مرحلــه بعد بــه «جامعــه مدنی»
منتقــل میشــود و انتظار مــیرود کــه جامعه مدنــی واجد امور
اخالقــی بیشــتری باشــد؟ (طبیعتــاً بــه این دلیــل که اخــاق از
حدود وظایف شــخصی خــارج میشــود و به تکالیــف یا حقوق
نهادی منتقل میشــود.3 ).چرا مستقیماً از جامعه انتظار «امر
اخالقی» داریم؟
با توجــه به اینکــه از میــان مکاتب اخالقی ،ســه مکتب
«فایدهگرایــی»« ،وظیفهگرایــی» و «فضیلتگرایــی»
همنوایی بیشــتری با سیاســت دارند شــما کــدام رویکرد
را بــرای رســیدن بــه یــک جامعــه اخالقــی و سیاســت
اخالقمدار راهگشاتر میبینید؟
دکتــر ســید علــی محمــودی :هــر سیاســتمداری کــه بــه منافــع
ملــی و امنیــت ملــی بــاور دارد از «مکتــب فایدهگرایــی» گزیر و
گریــزی نخواهد داشــت .فایدهگرایی امــروز در«هزینه -فایده»
صورتبندی شــده اســت که قاعدهای عام و پذیرفتنی است .از
منظــر اخالقــی ،اداره جامعــه غیــر از تصمیمگیریهای فردی
اســت .در حکومــت کردن باید دســتیابی بــه بیشــترین منافع و
کمترین آســیب و زیان را در نظر گرفت .بر این اساس ،معتقدم
نمیتــوان از «مکتــب فایدهگرایــی» گــذر کــرد امــا مانــدن در
فایدهگرایــی هــم خطــرات و زیانهــای غیرقابل جبرانــی دارد؛
چرا که از فایدهگرایی میتوان مشروعیت شکنجه ،قتل ،کشتار و

اســتفاده از سالحهای هســتهای را هم نتیجه گرفت .فرض کنید
ســه نفر دستگیر شــدهاند و اطالع دارند که در یکی از میدانهای
پرجمعیت شــهر قرار اســت بمبهایی منفجر شود ،اما حاضر
بــه اعتــراف نیســتند .از ایــن رو ،دســتگاههای اجرایــی ذی ربط
فکــر میکنند اگر این ســه نفــر را شــکنجه دهند ،مجبور بــه اقرار
میشــوند .پــس بــرای خنثــی کــردن بمبهــا ،آنان را شــکنجه
میکننــد تا جان صدهــا نفــر را از مرگ نجات دهنــد« .منفعت
بیشــینه» و «زیــان کمینه» بــرای اکثریت مردم ،شــالوده اخالق
مبتنــی برفایدهگرایــی اســت .اگر ایــن مبنای اخالقــی در قلمرو
سیاســت و حکمرانی اعمال شود و در چارچوب انسانی محدود
نشــود ،دیری نمیپایــد که از جامعه بشــری در گســتره جهانی،
چیزی جز شــکنجه ،کشــتار ،تبهــکاری و مســابقه جنونآمیز در
نقض حقوقبشر باقی نمیماند.
«اخــاق وظیفهگــرا» در مقابل اخــاق فایدهگرا قــرار میگیرد.
«وظیفهگرایی» به حسن و قبح عقلی مفاهیم اخالقی باور دارد
و تأکیــد میکنــد کــه کار خوب فینفســه خوب و کار بد فینفســه
بــد اســت .بنابرایــن ،بهعنوان مثــال بایــد راســت بگوییم چون
راســتگویی خوب اســت و نباید دروغ بگوییم زیرا دروغگویی بد
اســت؛ یعنی انســانها باید به وظیفه اخالقی خــود عمل کنند،
صرفنظر از اینکه چه پیامدهایی داشته باشد.
در ابعــاد فردی از «اخالق وظیفهگرا» بســیار میتوان اســتفاده
کــرد؛ همچــون پدر و مــادری که فرزندشــان دچار مــرگ مغزی
شده و امید به بهبود او فقط  10درصد است ،اما گاه تا  10سال هم
برای بهبود یا دستکم زنده نگهداشتن او هزینه میکنند .برای
ایــن پدر و مادر مهم نیســت نتیجه کار چه میشــود ،آنان صرفاً
میخواهنــد به «وظیفه اخالقی» خود عمــل کنند .اما در جهان
سیاســت ،امکان اینکه اخالق وظیفهگرا مبنای عمل قرار گیرد،
در بسیاری از موارد ناممکن و زیانبار است .به صرف اینکه چون
واقع امر ،کاری اخالقی باشد)،
کاری اخالقی اســت (البته اگر در ِ
بایــد به هــر قیمتی آن را انجام داد و بهعنــوان نمونه باید نیروی
انســانی بویــژه جوانــان و درآمدهــای کشــور را در انجــام آن امر
اخالقی مصرف کرد ،هرچند از این رهگذر صدها هزار نفر کشته
شوند و میلیاردها دالر خسارت به بار آید .این انگاره ضد انسانی
را نه علم سیاســت میپذیرد و نه اخالق سیاســی .از سوی دیگر،
فایدهگرایــی لجام گســیخته و تحدید نشــده میتوانــد به توجیه
جنگ ،شکنجه و زیست دوزخی بینجامد .بنابراین ،فایدهگرایی
باید در دایره «حقوق بشــر» تحدید شــود و سیاستمداران از این
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