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  ورزي اخالقی سیاست

 وفصل مـشترك اخـالق   است که  از این حیث ؛هاي هنجاري هستند   سیاست و اخالق هر دو متضمن گزاره      

 : دو سؤال کالسیک وجـود دارد ،هاي اخالقی در فلسفۀ اخالق و در بحث و فحص       . گیرد  سیاست شکل می  

مطرح اسـت کـه دولتمـرد    سؤال این ت هم  در سیاسو فرد اخالقی کیست؟ است  و بایسته   چه رفتاري موجه    

 اي هصـبغ  ،جا پاسـخ  در این؟ است  بایسته و موجهاي کار سیاسی    چه کسی است و چه سیستم یا سازو        ،خوب

  یـا  مراتبـی   لیبـرال دموکراسـی، سلـسله      غیردموکراتیـک، شـود سـازوکار       گفتـه   ممکـن اسـت      ،داردسیاسی  

نیـز  در اخـالق  . اسـت هنجـاري  توصـیه اسـت و    یک   متضمناین پرسش   به هر حال    . بایسته است الیگارشی  

پاسـخمان    ،مکنـی   بحث می،هاي اخالقی و چه ناظر به افراد    به تئوري با توجه    چه   ،از همین منظر  ی که   هنگام

مـورد بحـث    ،تـاکنون  از زمـان یونـان باسـتان    ،بحث از اخالق و سیاست   . استهنجاري  هاي    متضمن گزاره 

، بحـث  فیلسوفان قرون وسطی و فیلـسوفان مـدرن   ، ارسطو و افالطونراي  آدر  .  است  بوده یفیلسوفان مختلف 

یر و تحـولی اسـت کـه در دوران    سـ  مطمـح نظـر مـن اسـت،     هآنچـ . آل همواره مطرح بوده است   جامعه ایده 

 و منـشأ هنجاریـت  . ن محقـق شـد  ا در میـان متفکـر   ،1648 در سـال     وسـتفالی  خصوصاً پس از پیمـان       ،مدرن

چـه از منظـر    پـدر سیاسـت نـوین نامیـد،    ماکیـاولی،  در کنـار   شـاید بتـوان او را     کـه   از زمان هابز   مشروعیت

 از اقتـضائات هنجـاري بـشر جدیـد     ، یکیبه تعبیر دیگر. شود چه از منظر سیاسی، کامالً زمینی میاخالقی و  

 بـه منـشأ   یبخـش   و بـه یـک میـزان در قـوام    دانـ  نشـسته بر سر یـک سـفره        کنشگران جامعه    ۀاین است که هم   

ه میـان  بـ  1جامعه مـدنی  مفهوم وهاي الك و دیگران    پس از آن است که بحث     .  مشارکت دارند  ،عیتمشرو

اتفـاقی  امـا بایـد دیـد    . است نتسب به روسوم انعقاد و تکون مفهوم قرارداد اجتماعی       ه،تر از هم     مهم ؛ید  آ  می

الك  کـه روسـو و   بـه توضـیحی  بـا توجـه   و تـر    چیست؟ به اختصار هر چـه تمـام  ،دهد رخ میجا  ایندر که  

اي بـه نـام بـدویت      دوره،است که گویی بشر به طور فرضـی ن آمتضمن مفهوم قرارداد اجتماعی   اند،    آورده

 انـسان گـرگ انـسان    ، به تعبیر هـابز، اي که در آن   دوره  است؛ را از سر گذرانده و لباس مدنیت به تن کرده         
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 بـه ایـن معنـا    ،لباس مدنیت به تن کردیمسپس . ودبین افراد برقرار نبهم  مناسبات و روابطی    گونه  بود و هیچ    

، مبنـی بـر    در واقع یـک قـرارداد امـضا کـردیم    ،ار شهرنشینیککه گویی همگان با شهرنشینی و اتخاذ سازو     

 قدرت و اختیار خود را براي تنظیم مناسبات و روابط به دیگري تفـویض        ، و اختیاري  خواه به نحو دل   این که 

بدوي کـه بـشر آن را از سـر گذرانـده،     در آن دوران . قرارداد اجتماعی استاین لب مطلب مفهوم      .مردیک  

 به ایـن معنـا کـه کـسی قـدرت و اختیـار خـود را مختارانـه بـه            ،ها نوشته نشده بود     هیچ قراردادي میان انسان   

در دوران مدنیت است کـه اگـر مـن بـا     . به همین خاطر قانون، قانون جنگل بود      . نکرده بود تفویض  دیگري  

در عـین حـال بـه سـازوکار اجتمـاعی بدنـۀ       و کـنم   بـه رأي دادگـاه تمکـین مـی     مشکلی داشته باشـم،   فردي

چـون ایـن قـرارداد    . دهـم  تـن مـی   ،شود میتصویب قوانینی که در مجلس   و  بوروکراتیک و اجرایی کشور     

در عـدي  چنـین قوا . هم قاضـی و  هم مقنن باشند ،توانند هم مجري باشند نانوشته وجود دارد که همگان نمی   

کـرده و هـم     هـم اجـرا مـی   ،کـرده   خـودش هـم قـانون وضـع مـی     ، یعنی شخص،وجود نداشته بدوي   جامعۀ

 مطـابق رأي ایـن فیلـسوفان چنـین     ،مـدنی جامعـه  عبور فرضـی از جامعـۀ بـدوي بـه      .  است کرده  قضاوت می 

   . هم این سازوکار، مدنی و مدرن استدلیلاقتضائاتی داشته و به همین 

به یک معنـا اخـالق سـکوالر را    و  گوید   میدربارة مناسبات و روابط اخالقی سخن       انت  ک ،قرن هجدهم در  

مـا  از نظر کانـت   .دکن  نمیاتخاذ   ناظر به این عالم      موضعیخالف عقل نظري،     عقل عملی، بر   .دهد  میبسط  

ثابـه  بـه م وجـود خـدا   کـه   که گویی خدایی وجود دارد، نه ایندهیم  سامان میاي  به گونه خویش را    زندگی

شناسـایی   حوزه  در عقل نظري،اواز دید  . کار عقل نظري است   باشد، زیرا این    موجه شده     فلسفی ةایدیک  

عمومـاً   ، هـم جهـان  دلیـل و بـه همـین   اسـت  عقـیم  ها   آنةبخش دربار زیکی و سخن گفتن معرفتیامور متاف 

 کانـت  .گفـت بخش  معرفتسخنان  ،ها توان ناظر به آن  میکهآید   در میتی است که تحت مقوال  2پدیداري

بر رأي کانـت،   بنا. ِ ضروري است متضمن احکام جهانشمولِ کلیعقل عملی بنا کرد که اساس اخالق را بر   

ناپـذیر    وظـایفی کـه خدشـه   ؛شان عمل کننـد      وظایف اخالقی  ياقتضابراي زیستن اخالقی، سیاسیون باید به       
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ناپـذیر    تخلـف  ،امـر مطلـق  . بریزنـد  هـم فـرو   ولو افالك در ،راست بگو:  اوست کهاین جمله مشهور  . است

 .کنـیم  ما بـه اقتـضائات عقـل عملـی عمـل مـی       عتقد بود   مهم   دلیل به همین    .دتاب  نمیبررا  قیدي  هیچ   و   است

مناسـبات و روابـط اخالقـی    د کـه    خواهنـ   مـی  اخالقـی    ةسـوژ  از   ،ناپذیر هـستند     که تخلف  اي  اصول اخالقی 

 مثـال بـه طـور   . باشـد نبـر آن مترتـب   هر چند نتایج مطلوبی  ،کندظیم  تنها    با مد نظر قرار دادن آن     خویش را   

دهد و پس از رفـتن او    پول مشتري را به اشتباه کمتر می       ةماند  باقیصندوقدار   ،فروشگاهفرض کنید در یک     

از دارد و  هـستند، همـه را نگـه مـی    منتظـر   زیـادي در مغـازه    نمشتریاالی که   شود و در ح     میموضوع  متوجه  

 از دیـد کانـت، اگـر او ایـن     .دبرگـرد  او برود و بقیه پول را پرداخت کنـد و      منتظر بمانند تا  خواهد   میها    آن

از دسـت  آن کمپانی یا مغـازه  به نسبت  خود را  احترام و اعتمادمشتريآن کار را به این دلیل انجام دهد که        

فعـل اخالقـی   آن را تـوان     امـا نمـی  ، اگرچه اشـکالی هـم بـر آن وارد نیـست،          این کار اخالقی نیست    ندهد،

چشمی به آثـار و نتـایج و لـوازم ایـن فعـل داشـته کـه عبـارت اسـت از افـزایش                   زیرا او گوشه   ،قلمداد کرد 

آن اعتبـاري کـه بـراي     حتی نقل ماجرا براي چند نفر و در پـی     نسبت به شرکت یا     مشتري   آن    اعتمادپذیري

عنـصر نتیجـه    4.»از روي وظیفه « نه، عمل کرده3»همطابق با وظیف« به تعبیر کانت، او      .شود  شرکت حاصل می  

 و ابـداً مـدخلیتی در اخالقـی قلمـداد       از نظر کانـت اصـالً  ،شود و لوازم و لواحقی که بر این فعل مترتب می       

کـه عنـصر ارادة آزاد      و اینویدگ او از اخالق سکوالر سخن می    است که   اما نکتۀ مهم این     .  آن ندارد  شدن

 اعتراضاتی بـه او  ،د از کانتبع. ردمدخلیت دا او و زیستن اخالقی در انسانیت انسان      و محقق کردن آن قویاً    

 اگرچـه بـسیاري از   .ه اسـت بندي شهودهاي اخالقـی مـا نـاتوان بـود     در صورتد، مبنی بر این که او     شوارد  

عقـل  ي هنجـار  بـه اقتـضائات   ،کنـشگر اخالقـی  ما در مقام یـک  ما اقتضائاتی دارد و       مواقع وظایف اخالقی  

ین چنـ و بـردار هـستند    ایـن اصـول خدشـه   رد هم  از موابسیاريدر   اما در عین حال      ،کنیم میمان عمل     عملی

 ایـن بـود   ، وارد شـد گرایانه کانتی نظام وظیفهیکی از انتقادهایی که به . باشند ناپذیر نیست که ابدي و تخلف 

اش  در دستگاه اخالقی یـا سیـستم اخالقـی   را بر یک فعل مترتب  لوازم و لواحق  و، همین عنصر نتیجه     که او 
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 و معتقـد بودنـد ایـن نتـایج در     ندداشت بر عنصر نتیجه تأکید کسانی مثل جان استوارت میل . لحاظ نکرده بود  

گونـه نیـست کـه یـک فعـل، قطـع نظـر از لـوازم و          این. مدخلیت تام دارند ،اخالقی قلمداد کردن یک فعل   

 مـالك ارزیـابی خـوبی و    ایـشان . استمهم آن بسیار  بلکه نتایج ،دلواحقش مورد ارزیابی اخالقی قرار گیر     

 فایـده بـراي    و لـذت  رنـج ، مفاهیمی مانند دردازبدي یک فعل را میزان لذت و الم حاصل از آن دانستند و       

   . گرفتند  روایی و ناروایی افعال مدد میحرازا

گرایـی و سـودگرایی وضـع شـده      یـده هـایی ماننـد فا      معـادل  ،Utilitarianismبـراي واژة    در زبان فارسی    

چنـدان  معـادل   هست، نیزمتضمن بار منفی   گاهسود ین خاطر که ه اگرایی، برسد واژة سود    به نظر می   .است

کسی کـه  و هاي شخصی دارد  سود، سویه. ین بار معنایی منفی را ندارد ادر صورتی که فایده     .  نباشد یمناسب

 ، آنچـه مهـم اسـت   گرایـی  فایـده در اندیـشد، امـا     ان نمـی  به منفعت دیگـر    گویی   ، است خصیدر پی سود ش   

انتقـاداتی  . بازد  شخصی در آن رنگ میفسود صر است که    کسب بیشترین خوشبختی براي بیشترین مردم     

. ه اسـت  ذیل اخالق سکوالر، مـورد بحـث واقـع شـد    نیز شد   مطرح گراها به اخالق کانتی    که از سوي نتیجه   

رویکـرد   ذیـل همـین   ،گوینـد    وقتـی دربـارة منـافع خـود سـخن مـی            ،امثالً سازمان ملـل یـا تمـامی کـشوره         

دولتـی کـه بـر یـک ملـت          ،بـه عبـارت دیگـر     . نـد نک  مناسبات و روابط خـویش را تنظـیم مـی          ،گرایانه  فایده

نکتۀ مهم این است که طبـق پیمـان    . گیرد  بهره می گرا    فایده از اخالق    حکمفرماست، در مقام دفاع از ملتش     

هـایی کـه در بـاب قـرارداد اجتمـاعی و       اي بحـث ضتـ ق به ا،ست جدید یا اخالق جدید  حث سیا ابم ،وستفالی

بـر عنـصر    دولـت  -ایـن دلیـل کـه ملـت     بـه   ؛ است 5 دولت -ملتهمه مبتنی بر آموزة      ،مطرح است امثال آن   

کننـد یـا    تفویض مـی  را به دیگري  یشاي از حقوق خو     افراد مختارانه پاره   ،بنا بر آن  قرارداد مبتنی است که     

  دولـت -رابطـۀ ملـت  همـین  بر  هم المللی   نظم بینو المللی     در واقع نظام بین    .دهند   اختیار دیگري قرار می    در

در جوامـع  شـکل گرفـت و سـالیان سـال     المللـی   یـک نظـام بـین    نانوشـته   ياین قراردادهـا  حول  . است مبتنی

و مفهوم قرارداد اجتمـاعی    دولت -ملتاین تلقی از     اساسبر   و سیاسی     مناسبات و روابط اخالقی    ،سکوالر
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نظریـات خـود را    ، فیلسوف مشهور انگلیسی در حوزة اخـالق،      راس ،در قرن بیستم  پس از آن    . سامان یافت 

) 1929( 6درسـت و خـوب  ن ویست و دو کتاب مهم با عنان بزرگ ارسطو  اراس یکی از شارح   . درک  مطرح  

راس اگرچـه نقـاط قـوتی    . بر ارسطو  م میراث بر کانت است و ه      هم میراث او  . دارد) 1930(  مبانی اخالقی  و

بـا نکـاتی   گـاه   شهودهاي اخالقی عرفـی بود معتقد دید، اما  گرایی می   گرایی و هم در نتیجه      را هم در وظیفه   

گرایـی هـم بـه طـور کامـل        در عـین حـال سـنت نتیجـه      سـازگار نیـست و        کرد، ها اشاره می    به آن که کانت   

با وام گـرفتن مفهـوم بـالقوه از    ، درست و خوب  او در کتاب    . بپوشاندتواند شهودهاي اخالقی عرفی را        نمی

ن آ ،در این کتـاب خن او س .افکند   میگرایی از کانت، یک دستگاه نوین اخالقی پی ارسطو و مفهوم وظیفه 

عنایـت   بایـد بـه شـهودهاي اخالقـی عرفـی      ،کننـد  پـردازي مـی    است که کسانی که در وادي اخالق تئوري       

 ســازي منــد  و نظــامبنـدي  صــورت عبـارت اســت از  ،پــردازي در بــاب اخــالق  نظریـه  .شــندداشــته بابیـشتري  

از  در آسـمان انتـزاع    تنهـا نبایـد  . گـذرانیم  هاي مختلف از سر مـی       که در ساحت   متعارفیشهودهاي اخالقی   

 عنـایتی بـه   ،فرش انضمام یا مناسـبات و روابـط روزمـره   فت و در لوازم و لواحق فرامین عقل عملی سخن گ  

 در پـی آن بـود   دلیل،دانست و به همین   این اشکال را به کانت وارد میاو. نداشتشهودهاي عرفی اخالقی   

داشـته باشـد و   توأمان گرایی را  نتیجهدستگاه اخالقی کانتی و  مزایاي   به دست دهد که      اي   اخالقی ۀنظریکه  

کـه در بـاب     و ایـن بپـردازم قـی او   اخالنظريه امهات بکنم  سعی میجا   در این . باشد دوهر  معایب  عاري از   

بایـد توجـه داشـته باشـیم     .  گفـت توان  چه می،سیاسی، ذیل دستگاه اخالقی راس  روابط  مناسبات اخالقی و    

 دولـت و قـرارداد اجتمـاعی و    -در واقع راس تفکیک میان ملت   .زیست  می دولت   - ملت راس در عصر  که  

او معتقـد بـود مـا    . کرد پردازي می نظریهها  ایده آن  و متناسب با را مفروض گرفته بود   مفاهیمی از این دست     

 ،بپـذیریم گرایانـه کـانتی را    اطالق یا نگاه مطلقتوانیم   اما نمی،پذیري نیاز داریم    کلیت و تعمیم  به  در اخالق   

 ،گـوییم  سخن مـی خویش وظایف اخالقی باره  وقتی در . چون با شهودهاي اخالقی عرفی ما ناسازگار است       

 از نظـر راس ایـن   اما ،شوند تلقی میوظایف اخالقی  »در نظر اول«ها  باشیم که برخی از آن  توجه داشته   باید  
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چنـد وظیفـه   گـاه   ،ما در هر پدیده اخالقـی . دنمبتنی باشها  بر آنهاي اخالقی ما هم     که قضاوت گونه نیست   

مناسـبات و روابـط    در اغلباین وظایف اخالقی   . داریم که با هم در حال تعامل هستند       در نظر اول     اخالقیِ

 ،انـد  بخـش داوري اخالقـی موجـه    قـوام  کـه  اي اخالقـی  وظـایف  .دناخالقی روزمره ما با هم در تـضاد هـست     

، نـه  آورنـد  مـی   بـر  سـر  که بر اثر ترکیب این وظایف در نظر اول با یکـدیگر     هستند 7واقعیوظایف اخالقی   

 چـه فعلـی بایـد    ،ام یـک کنـشگر اخالقـی   مقـ که از ما، در گوید  به ما می  واقعی  وظیفه  . وظایف در نظر اول   

پـس از آن   ،کـنم   ذکـر مـی  ،راس را کـه هفـت وظیفـه اسـت         فهرست وظایف در نظر اول       اابتد. صادر شود 

در وادي  هـا   ایـده بـراي بـه کـار بـردن ایـن     کـه  آورم تـا دریـابیم    تر شـدن مطلـب مـی    روشنبراي هایی   مثال

ایـن  اي از  چه استفادهدر این میان ي است و دچه قیوورزي اخالقی مقید به       و سیاست  چه باید کرد     ،سیاست

وفـاداري، سپاسـگزاري،   ، عبارتند از    داین وظایف که شأن وجودشناختی دارن     . توان برد   میدستگاه اخالقی   

 در واقـع سـخن  . یا عدم اضرار بـه غیـر   به دیگران   نرساندن  سیب   عدالت و آ    بهبود خود،  جبران، نیکوکاري، 

 ایـن   بـا کنـیم، در سـپهر اخالقـی    مـی بنـدي   صورترا خویش شهودهاي اخالقی وقتی که   که   این بود    راس

در تعـارض بـا یکـدیگر قـرار       این وظایف    ،هاي گوناگون  در سیاق وقتی   . مواجهیم در نظر اول  هفت وظیفه   

نکتـه  . شـود   مـی روشـن  ، واقعی ما بر اثر تعامل این وظایف در نظر اول با یکـدیگر   وظیفۀ اخالقی  ،گیرند  می

. انـد  درج نـشده از وظـایف اخالقـی    این است که در این فهرست بسیاري ،که باید به آن توجه کرد دیگري  

  ها را به نحو شهودي جزء وظایف خویش به حساب آوریـم،   آن که ممکن است     وجود دارند   بسیاري موارد

 ایـن نکتـه   پیش از تبیـین ایـن مطلـب، ذکـر      .ست وظایف در نظر اول نیاورده است      رها را در فه     ما راس آن  ا

 این گونـه نیـست   .دن راس معتقد است این هفت وظیفه، هیچ کدام بر دیگري تفوقی ندار         ضروري است که  

یم شـته باشـ  همواره وظیفه دا ،که اگر در یک موقعیت اخالقی، وفاداري و سپاسگزاري با هم متعارض شوند 

بـین ایـن   از نظـر راس  .  عکـس  یـا بـر  یمتـرجیح دهـ   بر سپاسگزاري   آن را   همیشه  م و   پاس بداری وفاداري را   

یـک  سـیاق،   بلکه در یـک  ،رجحان ندارند وجود ندارد و هیچ کدام بر دیگري     مراتبی    چنین سلسله وظایف  
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 عکـس ایـن   مکـن اسـت   مدیگـر سیاق در که  رتري داشته باشد، در حالی   بر دیگري ب  تواند کامالً     میوظیفه  

 .ایـد امـشب بـا او بیـرون برویـد      به کسی قـول داده به عنوان مثالی دیگر، فرض کنید شما        . فتدبیحالت اتفاق   

 مادرتان بـا شـما   ،این کارانجام  قبل از ،در عین حال. وریدآتان را به جا     کند وعده   وظیفه وفاداري اقتضا می   

 .جـا بـا یـک تعـارض مـواجهیم       در ایـن .جـایی برویـد  بـه    بـا او     خواهـد   از شما می   مصرانه   وگیرد    تماس می 

بنـابراین  دارد، حقـی   تـان  فراوانی که در گذشـته بـراي شـما انجـام داده بـر گـردن       به سبب خدمات  تانمادر

یـد  ا اي هم به فرد دیگـري داده  شما وعدهاما . کنیداجابت   رااودرخواست کند  میوظیفۀ سپاسگزاري اقتضا  

بـر   سپاسـگزاري  ،هـا  سـیاق برخـی   از نظـر راس، در     .باید به وعدة خـود عمـل کنیـد        وظیفه وفاداري   و بنا بر    

هـا   ها و دقائق و ظرائـف سـیاق    این امر به مؤلفه.افتد یابد و گاهی نیز عکس آن اتفاق می ترجیح میوفاداري  

بین وظـایف  . دست یافت توان به داوري اخالقی موجه در هر سیاق   با مدد گرفتن از شهود می      ؛بستگی دارد 

برقرار اسـت و بنـا بـر آن فـرد همیـشه      ارتش مراتبی که در  مثل ؛مراتبی وجود ندارد  سلسله ،اخالقی مختلف 

   .اي هستند  پایهیها اصول که ایناست نکتۀ دوم این . باید از مافوق خود تبعیت کند

 دو یا سـه وظیفـه از ایـن    ، در واقع مبتنی بر یک و ندا  راس نیامده در فهرست    دیگر    اخالقی  از اصول  يبسیار

امـا   ، یکی از وظایف اخالقی ماسـت ی راستگوی .ریداي مثل راستگویی را در نظر بگی         وظیفه .وظایف هستند 

 ۀدهـد کـه در واقـع وظیفـ     مـی  توضـیح راس  .نیامـده اسـت  فهرست  در این  ،کنید  مالحظه می همان طور که    

اي مـشتق از دو   وظیفـه .  است8 یا در واقع یک وظیفه مشتق،راستگویی خود مشتمل بر دو وظیفه دیگر است       

در محاورات و مکالمـات  زبان هستید و     فرض کنید فارسی  . »ه دیگران آسیب نرساندن ب  «و  » وفاداري«وظیفه  

وقتی شما به مثابۀ یـک کـاربر   . شوید وگو و دادوستد معنایی می  وارد گفت زبانان    با دیگر فارسی  تان      روزمره

د کنیـ  شوید، گویی به نحو نانوشته قراردادي را امـضا مـی   میوارد دادوستد معنایی زبان  زبان با جامعۀ فارسی  

هـا را در معنـایی کـه همگـان      ، هنگام به کـارگیري واژگـان، آن  آنبنا بر کنید که     یا از قراردادي تبعیت می    

منظـورم واقعـاً همـین    کـنم،   اسـتفاده مـی  واژة لیـوان  ز وقتـی مـن ا  به عنـوان مثـال،   . برید  به کار می   ،دانند  می
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 اگـر  .کـار بـرم و مـرادم درخـت باشـد     این گونه نیست که لفظ لیوان را بـه  مصداق و مدلول بیرونی است و     

کـاربران یـک زبـان بـراي     بـین  گـویی  . ام دسـت نیـاورده  ه بـ مهارت زبانی کافی را    البد تاکنون    ،چنین کنم 

اي  کنـد وقتـی واژه   اقتـضا مـی  نیز برقرار است و وظیفۀ وفاداري   یک عهد نانوشته    مفاهمه و دادوستد معنایی     

کـسی کـه دروغ   . اسـت شـناخته شـده   دیگـران  براي که کنند  ن مراد  همان معنایی را از آ   ،برند میرا به کار    

. کنـد  ، نقـض مـی  سـت ااخالقـی راس  فهرسـت  اي   که یکـی از وظـایف پایـه    راوفاداريدر واقع    ،گوید  می

.  آسـیب رسـاندن بـه دیگـران اسـت     ،شـود   نادیده گرفته می،اي که در پی دروغگویی   ن وظیفه اخالقی  دومی

روحـی و  و آزار  متـضمن اذیـت   ، که فرد متوجه شود به او دروغ گفتـه شـده        پس از این   ، بویژه دروغگویی

اي  وظیفـه بنابراین، . توجه فرد شود ضررهاي جسمی و جانی هم م     حتی گاهی ممکن است     . روانی فرد است  

 کـه بـا   يوظیفـه دیگـر  . نیامده که یک وظیفۀ اخالقـی مـشتق اسـت       فهرست  در  به این دلیل    مثل راستگویی   

توجـه  ملـت و دولـت   مقولۀ شهروندي ذیل تفکیک میان    به  .  است 9 شهروندي  وظیفه ،ارددمناسبت  بحث ما   

 آیـا  ،بـه معنـاي دیگـر   . کـاربرد دارد  مفهوم قرارداد اجتماعی به قوت حاضـر اسـت و      ، در آن گفتمان   .کنید

  در قبـال دولـت  یاخالقـ از نظـر  کننـد،   شهروندانی که در آن جامعـه زنـدگی مـی   به مثابۀ  افراد یک جامعه،    

و ایـن انتظـار را پدیـد    سـت  ا یـک وظیفـۀ اخالقـی    ،آیـا وظیفـه شـهروندي   ؟ خیـر ند یـا  وظایفی دار خویش  

هـا از ارتکـاب برخـی دیگـر      آورد که برخی از افعال به اقتضاي شهروندي از افراد جامعه سر بزنـد و آن             می

یـک وظیفـۀ   نـه    اما، این است که شهروندي یک وظیفۀ اخالقی است     ، راس در این باب    سخنسرباز زنند؟   

 وظیفۀ اخالقی شـهروندي، از نظـر راس مـشتمل بـر سـه        .یک وظیفۀ اخالقی مشتق   ، بلکه   اي و غیرمشتق    پایه

نـد  نک این سه وظیفـه اقتـضا مـی   و آسیب نرساندن به دیگران است و نیکوکاري   وفاداري،ه در نظر اول  وظیف

ذکـر آن آمـد، بـر طبـق معنـایی کـه       ه همان طـور کـ  زیرا چرا؟ .  آورد يفرد وظیفۀ شهروندي خود را به جا      

گـویی   ،گزینـد  را برمـی کردنـد، کـسی کـه زنـدگی شهرنـشینی       از قرارداد اجتماعی مراد می  الك و روسو    

 ،انـد   در مقابل سایر کسانی کـه ایـن قـرارداد را امـضا کـرده     ،آنبنا بر د که نک میاي را امضا     قرارداد نانوشته 
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 نیکوکـاري هـم اقتـضا    .کنـد  تبعیـت   هـا  آناز  مناسـبات و روابطـش      و او بایـد در      شـود     بار می  اووظایفی بر   

وظیفـه سـوم هـم آسـیب     . آور براي سایر شـهروندان نقـشی داشـته باشـد            کند انسان در توزیع امور التذاذ       می

کند فرد، تـا هنگـامی کـه بـه دیگـران آسـیبی نرسـد، در پـی             این وظیفه اقتضا می   . نرساندن به دیگران است   

شـهروندي، یـک     وظیفـه راس پـس از نظـر   .وهـا و امیـالش را محقـق کنـد    ز یا آر آید  راحقاق حقوق خود ب   

آسـیب نرسـاندن بـه    اي که خود مشتمل بر سه وظیفه است، وظیفۀ وفـاداري،    اما وظیفه،وظیفۀ اخالقی است 

توان گفـت اتخـاذ سـازوکار      می،بحث کنیمهاي راسی  آموزهاگر از این منظر و ذیل . و نیکوکاري دیگري  

 ،کـه اتخـاذ سـازوکار دموکراتیـک    ه ایـن دلیـل   بـ ؛ اخالقی است  در نظر اول مشتقوظیفهکراتیک یک   دمو

گانـه در   مبتنی است بر پاسداشت وفاداري، آسیب نرساندن به دیگران، نیکوکاري و عدالت؛ وظایف چهـار        

از نظـر  گیـرد،    وفـاداري قـرار مـی   ۀ فرضی میان آدمیان که ذیل وظیفۀ در واقع قرارداد نانوشت   ،فهرست راس 

کند حاکمان و محکومان در جامعه مناسبات و روابط دموکراتیک را میان خویش سـامان            اقتضا می  یاخالق

و » عـدالت «ذیـل وظـایف در نظـر اول    ) رکن چهـارم دموکراسـی  (هاي مدنی   تفکیک قوا و آزادي   . بخشند

هـاي دسـتگاه    آمـوزه اسـاس  ر چنین اسـت کـه بـ   . گیرند  قرار می»آسیب نرساندن به دیگران« و  »نیکوکاري«

ــر ســازوکار دموکراتیــک را موجــه انگاشــت و    تــوان سیاســت  مــی،اخالقــی راس ورزي اخالقــیِ مبتنــی ب

ــودن« ــداد وظــائف در نظــر اول مــشتق انگاشــت »دمــوکرات ب ــار مــی.  را در ع ورزي و  سیاســت ةتــوان درب

ن چنـین نتیجـه گرفـت کـه قیـد      تـوا  بنـابر آنچـه آمـد، مـی    . هاي گوناگون بحث کـرد     از منظر هاي آن     مؤلفه

   . باشد مناسبات و روابط دموکراتیک حکمفرما  ،در جوامع بشريکند  ورزي اقتضا می  سیاستاخالقی

  ها پانوشت

1. Civil Society  

2. Phenomenal  

3. In accordance with duty  

4. Out of duty 

5. Nation- State  
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6. The Right and The Good  
7. Actual Duty  

8. Derived  

9. Citizenship  

  

 


