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  پذيري سياسي  سروش دباغ از مسووليت يتبارشناس
  به تجربه بشر احترام بگذاريم

  
  يياصغر زارع کهنموگفت و گو از  

  
  ۱۳۹۱مهرماه  ۲۲روزنامه اعتماد، ويژنامه گفت و گوي سوم، شنبه : منبع

  
 يگريد قرار دارد و ييوگ خپاس آن يتوالاست که در  ياسيت سيمقوله مسوول يکيم يما در حوزه قدرت با دو مقوله روبرو هست

  .دين کنييتب يرد را از منظر اخالقکين دو رويا در ابتدا مهخوا يم. است ييگو طفره رفتن از پاسخآن  يدر پو  ييفردگرا
، است ياخالق يوانيانسان ح؛هست ياخالق يموجود انسانن است که ي، ايفصل مشترک عموم مکاتب اخالق ابم،ي يدر م هکچنان

 ييگر اگر ما انسان هاير ديبه تعب. ن اراده آزاد استيظهور رساندن ا ار و اراده و به منصهيوان همان قوه اختيفصل مفترق انسان با ح
 ،آمد يان نميها به مرفتار ياخالق يابيار و ارزيم اختهم به نا يامر ،)pre-determined(ين شده و جبرييش تعيتماما از پ ،ميبود

 ييبه تنها ين است که هر کسيا يياز فردگرا اگر مرادن حال يدر ع .است يمقوم سلوک اخالق ييت و پاسخگويمسوولن معنا يبه هم
 عالوه بر آن،. استپررنگ  يليسم خياليستانسينت اگزدر س موضوع نيا ؛هستم ربر سر مهنگاه  نيمن با ا ،ل کنش خودش استومسو

د واقع يمورد تاک ايقودهد،  يکه انجام م است يزيمسوول آن چ يکه هر کسامر  نيو ا يريپذت ي، مسووليدر عموم مکاتب اخالق
ن را از يا ».لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره «:ديفرما يم. مينيب يم يقرآن نگاهرا در  ن مضمونيک به اينزد يرييتعاب. شده است

 قرار گرفته ديمورد تاک يمکاتب بخصوص مکاتب اخالق معمودر  يريپذت يمسوول د بر تفرد و يکنم که تاک يرض من جهت عيا
  .است

  
  .رديگ يقرار م يريپذ تيو مسوول يياز اوقات در برابر پاسخگو ياريت، در بسياما تفرد و فردان

خود را به منصه ظهور  ارادهن است که يمحکوم به ا يهر انسان.آن است يفلسف يبه معنا يمرادم آزاد ؛است يانسان محکوم به آزاد
بنابر آنچه آمد، . شه او استياند يساسا يها از مولفه ياراده اخالق د،يدان يم؛ چنانکه نهد يد ميشه تاکين انديکانت  هم بر ا. برساند
و شانه  است يمر اخالقهر ا ماتمقوار و اراده آزاد، از يبر اخت يبودن سلوک اخالق متوقف ار و يو استفاده از اخت يريپذ تيمسوول

ن ياز ا ياخالق مکاتب مختلفتمام .ندارد يوزن اخالق يوتراز درکه است  ياز امور از پاسخ، ختنيگرو ت يکردن از مسوول يخال
دهد مسوول  يابر آنچه انجام مار دارد و آزاد است و هم در بريهم اختشخص ؛دنندار گريکديبا  ياختالف ث،يح

ن يو او به زم ياگر مرا هل بدهند و بخورم به کس. ده شودياخالق سنج يتواند در ترازو يزند نم يکه از انسانسرميا عملمجبورانه؛است
عمل مجبورانه مشمول حسن و  و ،فعل من مختارانه انجام نشدهن يچون ا ؛ستينمذمت اب وقع مستوجبافتد و سرش بشکند کار من يب

است و هم در  نيحسهم در خور ت االصول يرد و عليگ يقرار م ياخالق ي، مشمول داورعمل مختارانه ،درمقابل. شود يقبح واقع نم
  .حيخور تقب

  

 .در کنار هم طرح نشوند يليد خيکنند و شا يدا ميبا هم پ يقيتفاوت عمشود  يدر حوزه قدرت طرح من دو، يا يرسد وقت يبه نظر م
ت يفرد يوقتکند و حکم بازرسانه دارد اما  يم ينيف و قابل بازبيشتر قدرت را محدود و بازتعريب، آن يپاسخ در پو  يريت پذيمسوول



٢ 
 

چگونه  ،ن دو وجه بخصوص در حوزه قدرتيا خواهم بدانم يم. شود يجاد ميا يکتاتوريک نوع ديد يآ يش ميپ قدرتدر حوزه 
  . دنشو يم نيتوز

 ياسين کردن رفتار سيتوز. رديگ يقرار م ياخالق يمشمول داور يعمومدر حوزه  ي، رفتار کنشگران اخالقياسيدر امر س
ضد واقع که  يچه اياخالق ن ر ينظ يياخالق ها به نظر من، نه از منظرن کار يا؛تاس يشدن ياخالق امر ياستمداران در تراوزيس

ت يمحور »يناظر آرمان«که در آن  ياخالق توان سراغ گرفت، بلکه از منظر يدر آن نم يتينياق است و عيکامال وابسته با سانه و يگرا
  .شوديو وارس نياخالق توز يترازودر  مدارتاسيرفتار س سته است کهيبا. استسر و ممکني،مدارد

  
 يبند مين تقسياما ا. ديدان ين آن ميگزيرا جا يد و ناظر آرمانيکن يرد م ياسيرفتار س ين اخالقيچه از اخالق را در توزير نيشما تعب

  .وضوح آشکار است ار قابل درک و بهيبس يا چهين
ان بردگان و يم ميداشت يتعاملي، روزگاريدر جامعه انساند يگو يم. تامل است قابل کند ياخالق م يچه از تبارشناسيکه ن يليحلت

از  وشد يم» يخوب«به  ليحوت ...وقدرت ، شکوه و يروزيمانند پ يميمفاه، طبقه سروراندر ،ونانيمثل  يباستان  هدر جامع. سروران
. شد يم يتلق» يبد«از مقومات ن دست ياز ا ييمؤلفه هاو  ضعفو ياز آن طرف رنجور آمد؛ يبه حساب م يخوبمفهوم  مقومات 

سروران خوب  نزدد آنچه در يگو يم از منظر بردگان و ميک خوب و بد داريم از منظر سروران و يک خوب و بد داريد يگو يچه مين
؛ خوردهت هم گره يحين اخالق بردگان است که با اخالق مسياد يگو يت ميدر نها يو... دو شو ير به بد مينزد بردگان تعب در ،است

مقومات بدل بهکمرنگ شد و همه  شانيان ايدر م و شکوه يظفرمند مقوالتشدند و  يحيمس ها يرومکه يزمانچه، ين يمطابق با رأ
د و اگر از منظر ينيب يرا خوب و بد م ييزهايچک يد يکن ينگاه م سروراناز منظر  يشما وقتچه، ياز منظر ن . شد يسحياخالق م

است، ين روش بخصوص در حوزه سيا. ستميبر سر مهر ن نگاهن يمن با ا؛ دينيب يمرا خوب و بد  يگريد يزهايد چيبردگان نگاه گن
ان يم ياز همان ابتدا مرز محکمکند؛ چرا که  ييوادار به پاسخگورا ها  بپردازد و انسان يتواند به نظارت جد يست و نميپاسخگو ن

 ديبا کنم يم تصور .نديب ينم ان حاکمان و محکومانيم يفصل مشترکچ يو ه دهيکشحاکمان و محکومان  ياخالق يها ها و ارزش هنگا
هم رفتار حاکمان را  ،ن منظريا ازتوان  يکه ماست »يناظر آرمان«دن مقوله يان کشيبه مز به مساله نگاه کرد و آن ين يگرياز منظر د

 يآرماند،يآ ي، چنانکه از اسمش بر مالبته ؛آگاهانه عمل کندو  يد عقالنيبا يناظر آرمان. کرد و هم رفتار محکومان را يخالقا يابيارز
د تا يد کوشين حال، بايدر ع. ک شديزدتوان ن يسخت م ،باشد اغراض و احساسات و عواطف از  يکه عار يبه انسان؛در عمل است

  .کرد يابيکنشگران را ارز ياسيرفتار س، ياز منظرِ ناظر آرمانکه مقدور است،  ييجا
  
  د؟ييگو ياستمداران سخن ميبر رفتار س يجد يامکان نظارت اخالقشما از  يعني

د باشد و اگر خود فر نصورتير اي؛ در غد پاسخگو باشديبااستمدار يس. ن کردياخالق توز يدر ترازو ديبااستمداران را يس رفتار
بر که  رسد يدر ماساسا اخالق  ؛ه کنديرا به نفع خودش توج يزيچ ان کند و هرين را دارد که طغياستعداد ا خودش،  يص و رايتشخ

دارد  يکالن است چون ابعاديحوزه قدرت و س اما  ؛ن مساله وجود دارديندارد در همه قلمروها ا يتفاوت بگذارد؛د و بند يقرفتار انسان 
ار مرتبط است، يبسروزمره  يو با زندگگذارد  يم ياديز ريانسان ها تاث يات اجتماعيشت و حيدرمع ياسيکالن س يها يريگ ميتصمو 

  .کمتر شود شانيا کالن يها يريم گيزان خطا در تصميد و مناسخگو باشپحاکمان کند که  يم يو نقد مدام کاريداور
  

  ست؟ يچ ين نظارت آرمانيابزار چن
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رسانه مثل تمام نهاد ن ينکه در هميفارغ از ا .هستند يک مطبوعات رکن چهارم دموکراسيد در جوامع دموکراتير هستضه مستحکچنان
ن ير ذره بياستمدارها را زيکه رفتار س ن استين نهادها بر ايااما اساس  ،شود يدا ميپهم يورز  غرض طنت و يش ي، نوعيانسان يادهانه

  انيطغ وانهاده شوند، ل خودش انسان به حااگر چون  ؛است يمنطق درستن منطق، يا. دنپاسخگو باش از آنها بخواهند کهد و ندهبقرار 
د رفتار يبا، کند يت نميکفاحاکمان يوجدان درون به يداور و سپردننگاه کردن به خود  تنها. مراقب او باشد يکس ديبا کند؛ يم
  .گرددن يتوز زار مطبوعاتيا در قلمرو اجتماع و به بخصوص به مدد  شانيا ياسيس
  

  د؟يدان يرتر ميپذ بيشتر آسيحاکمان و نه مردم، کدام را ب يريپذ تيمسوولت و يان فردانياست، ميشما در حوزه س
نجا آن اراده آزاد به يا ،هم دارد يريت پذيت، مسووليم که فرد در کنار فردانياگر ما بدان ؛ندارد يريذپ تيبا مسوول يت تخالفيفردان

 يشانه خال يياسخگوپت و ينکه فرد از مسووليا.تاستيفردانر در کنا يريپذ تيمسوولت ياهم نجاياما نکته  مهم در ا. رسد يظهور م
 يست اخالقيعدول از نحوه ز يبه نوعدارد و  يگفتيششه در خوديکه راست  ييها لفهؤاز م يکيگران را متهم کند يدمدام کند و 

قائل به  ااساس يکساگر  .کند ين نوع  رفتارها فراهم ميبروز ا يبرا يشتريمجال ب يرکن چهارم دموکراس ضعفمتاسفانه . است
  .ستين يآورد که مطلوب جامعه انسان يم ييتا سر از جاينها ،نباشد يريپذ تيمسوول

  
  هم دارد؟  ياخالق يت انسان هستند، مرزهايکه در نها يحاکمان به عنوان کسان يتا کجاست؟ نقاد ياخالق يها يمحدوده داور
متعارف  ياخالق يها متوسط در خور قضاوت يانسانها ؛دارانماستيو چه س ازارکوچه و ب چه مردم ؛ميهست يمتوسط يها همه ما انسان

ها به نفع همه  نظارتسنخ ن يا. ستين نينچنياما ا ،کرد يسان پر کرده بودند موضوع فرق مياگر جامعه را قد. هستندو در خور متوسطان 
مواجه  يا  يدجبا مشکالت ما شود کمرنگ ييگو و پاسخ يريپذ تياگر مسوول. کنند يم يک جامعه زندگيکه در  است يکسان

ه مواجه شد يا يجدمشکالتبا آفات و  و آن جوامعند ه گو نبود پاسخ حاکماندر آن که ميشناس يرا م يجوامع نکهيکماا؛ميشو يم
ترام احبه آن ؛يبشر يمحصول عقل جمعاست و  ياخالق ينظارت شهروندان بر رفتار حاکمان و پاسخگو بودن حاکمان، امر.ندا

  . استبشر درازآهنگسته يز ي هيتجر برخاسته ازکه يامر م؛ يبرو از آن بهره  ميبگذار
 


