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  ماجراي تراژیک آبراهام لینکلن اخالقی بود
  

  هومان دورانديش : گفت و گو از
  ۱۹/۱/۹۲: روزنامه اعتماد، روز دوشنبه، مورخ: منبع

  
 يو رشوه دادن از سو يبکاريفر يکا، با نوعيدر کنگره آمر يمصوبه لغو برده دارم، يديلبرگ ديون اسپينکلن استيلم ليچنانکه در ف

  ن روش استفاده کند؟ياز ا يلغو برده دار ينکلن حق داشت برايا ليآ. ديب رسيارانش به تصوينکلن و يآبراهام ل
ندگان حزب ياز نما يتعداد ي، به رايلغو برده دار ينکلن برايه شده است که آبراهام لدير کشين امر به تصوينکلن ايلم ليدر ف

د و نکن يندگان حزب دموکرات مراجعه مياز نما يانش به برخين آرا، خودش و اطرافيکسب ا ياز داشت و براين) دموکرات(ب يرق
بدست کرد و کا را جلب يحزب دموکرات آمر ندگانينما ست تن ازيمثبت ب يشود آرا ي، موفق ميحيد تلويا تهديع و يتطم يبا نوع

ست يوعده دادن، آن ب قيگران از طريد يع و دخل و تصرف در رايارانش با تطمينکلن و يم، ليديلم دين فيدر ا آن گونه که. دآور
خبر " ياخالق يدوراه"ک ير سارتر، از ياست که، به تعب يا نه، سواليبکند  ين کارينکلن حق داشت چنينکه ليا. ندآوردبدست  يرا
 يها ين دوراهياز ا يسارتر مثال مشهور. ميش رو نداريدر پ يقتاً راه چندان روشني، حقيطين شرايدهد و ما در مواجهه با چن يم

ر ش به حضور او در کنايمار و تنهاير و بيکشورش بجنگد اما مادر پ يخواست برا يدر فرانسه م ينکه، مرد جوانيدارد و آن ا ياخالق
دانم  يد من به آن جوان گفتم نميگو يسارتر م. ا از مادرش مراقبت کنديکشورش بجنگد  يدانست برا ياو نم. از داشتيخودش ن

تعارض "ک يد راس، ما با يوي، به قول دين موارديدر چن. تو بگذارم يش پايتوانم پ ينم يچ راه روشنيم و هيد به تو بگويچه با
و  )به وطن( يف وفاداريدر مثال سارتر، وظا. رنديگ يگر قرار ميکديدر تعارض با  يفه اخالقيا چند وظيدو  يعني. ميمواجه ا" ياخالق

لغو برده  ينکن در ماجراين که آبراهام لين پرسش سهمگيپاسخ دادن به ا. در تعارض با هم قرار دارند) در قبال مادر( يسپاسگزار
اخالق "د به حوزه ين سوال بايپاسخ به ا يبرا. گوناگون، متفاوت است يب اخالقکرد، بسته به مکات يد ميط چه بايدر آن شرا يدار

ده يدر مکتب فا. است ييده گراين مکتب، فاياول. دهم يپاسخ م يمن به سوال شما از منظر سه مکتب اخالق. مياوريب يرو" يهنجار
ده يفا"، ين مکتب اخالقيدر ا. ت دارديوجه  محورم ياخالق يدر صدور داور نه شدن درد و رنج يده و کمينه شدن فايشي، بييگرا
ن است که يقاعده محور سخن بر سر ا ييده گرايدر فا. ک شده انديگر تفکيکدياز  "عمل محور ييده گرايفا"و  "قاعده محور ييگرا

اگر آن . شود يب مبر آن مترت يجي، چه آثار و نتال شوديک قاعده در سطح جامعه  تبديصورت  خاص به  يعمل يا نهياگر انجام 
ده يفان قاعده شده اخالقاً رواست و اگر يا يکه مبنا ينه شدن درد و رنج بدل شود، آن فعليده و کمينه شدن فايشيبه ب يقاعده اخالق

خاص را با  ين است که اگر عمليعمل محور سخن بر سر ا يياده گريدر فا. نه، آن فعل اخالقاً نارواستيشينه شود و درد و نج بيکم
نه شدن يده و کميه شدن فايشنيم و انجام آن عمل متضمن بياق خاص مد نظر قرار دهيع امور اخالقاً مربوط در آن سيحاظ کردن جمل

نه شدن يه شدن درد و رنج و کميشنيع امور اخالقاً مربوط ما با بيدرد و رنج باشد، انجام آن عمل اخالقاً رواست و اگر با مالحظه جم
قاعده محور، عمل  ييده گراين است که فايح مختصر و فشرده، تصورم اين توضيبا ا. آن فعل اخالقاً نارواستم، يده مواجه باشيفا

برده  يبه نف ن قاعدهيم که ايکن يجامعه وضع م را در يع قاعده ايما با رشوه دادن و تطم يعني. انگارد ينکلن را موجه نميآبراهام ل
نکلن را اخالقاً يعمل محور احتماالً عمل ل ييده گراياما فا. ارزد يارانش بود، نمينکلن و يل يگران از سويع ديجه تطميکه نت ،يدار

زان درد و يکرد م يرا لغو نم ينکلن با آن روش برده داريتوان گفت اگر ل يع جوانب مين منظر، با مالحظه جمياز ا. داند يموجه م
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ادامه  يبهابه نده حزب دموکرات يع چند نمايعدم تطم"ده يشتر از فايب بشد، به مرات يوارد م اه پوستيکه به آن همه انسان س يرنج
نکلن بد بوده يداشته و رشوه دادن ل) رشوه دادن( يراخالقيغ يمقدمه ا يدرست است که لغو برده دار يعني .بود "يافتن برده داري

د يآ يم، به نظر ميکن يق مين عمل را جمع و تفرين اا انجام ندادياز انجام دادن  يده و درد و رنج ناشيزان فايکه م يوقت ياست، ول
در  يبرده دار يکرد ول يع نميگران را تطمينکلن دياگر ل يعني. شتر از درد و رنج آن بوده استيوه، بين شيبه ا يده لغو برده داريفا

 يراخالقيز از عمل غيشتر، به پرهيب يسال برده دار ياز س يشد، درد و رنج ناش يلغو م ۱۸۹۵بلکه در سال  ۱۸۶۵کا نه در سال يآمر
  . نکلن دفاع کردياقدام ل ياخالق ييتوان از روا يعمل محور م ييده گرايپس با فا .ديارز يندگان حزب دموکرات نميع نمايتطم

 ير مصادعمل محور  ييده گرايکامالً برعکس حکم فا يکش، احتماال حکميکالس يق هايرها و تنسيقرژه با تي، بوييفه گراياما وظ
" امر مطلق"متناسب با  يج مترتب بر فعل، اگر انجام فعليج فعل ندارد و قطع نظر از آثار و نتايبا نتا يک، کاريکالس ييفه گرايوظ. کند

ندارد  يزه فاعل کاريک با انگيکالس ييفه گرايوظ. داند يمناموجه و ناروا  آن را ن صورت،ير ايو در غ را اخالقاً موجهآن فعل باشد، 
استفاده از " جه خوبينت"دن به ي، رسيدر سنت کانت. کند ينظر م يچندگانه امر اخالق يها يقط به تناسب فعل با صورت بندو ف

ندگان ينما يده انگاشتن کرامت انسانيا ناديو  ينکلن که متضمن نفين منظر، اقدام آبراهام لياز ا. کند يرا موجه نم" مقدمات ناموجه"
 يراخالقيداد، قطعاً غ يآنها را مخاطب قرار م يات نفسانينکه عقل آنها را مخاطب قرار دهد تمنيا يه جاب يعنيحزب دموکرات بود، 
ل تصلب موجود يبه دل .ت ندارديک حجيان کالسيفه گرايوظکانت و  يبرا ين کاريچن. منتج شود يجه خوبياست؛ هر چند که به نت

 ،ين مکتب اخالقيک ايکالس يق هاير و تنسيدست کم با تقرا يو ، ياخالق کانتمعتقدند ما با  يعده ا ،ياز عمل اخالق ين تلقيدر ا
 يرا لحاظ نم يانسان يات زندگيها و تو بر تو بودن مقتض يدگيچيپ يعنيم؛ يگذار يو پا بر فرش انضمام نم ميمان يدر آسمان انتزاع م

  . ميکن
راس . شدينديروزمره ب يحل تعارضات اخالق يبرا يديود که تمهن بيا يدر پ" در نظر اولف يوظا اخالق "ا يراس  يمکتب اخالق 

ط يان در شرايبودن اعمال آدم يراخالقيا غي يم که بر اساس آن، درباره اخالقين شده ندارييش تعيک نسخه از پيمعتقد بود ما 
ن مکاتب يا يب هر دويما معاد ايد يرا م ييجه گرايو نت ييفه گرايوظ يرت هاياو محسنات و بص .ميکن ي، داوريگوناگون زندگ

ن مد نظر قرار دادن يکرد در ع يم ياو سع. بدست دهد يدر حوزه اخالق هنجار يگريه ديد نظريکوش يد و ميد يرا هم م ياخالق
ف ين وظايل بين دليرا هم مد نظر قرار دهد؛ و به هم ياخالق يها يريم گيتصم يدگيچيتوجه کند و پ" اقيس"، به يف اخالقيوظا

اق يوابسته به س"باز کند و هم " يف اخالقيوظا" يبرا ييد هم جايکوش يکرد و م يک ميتفک" يف واقعيوظا"و " در نظر اول" ياخالق
، "جهينت"م فارغ از يتوان يمواجه بود و ما نم" امر اخالقاً مربوط"نکلن با چند يراس، ل ياز منظر اخالق. ف را لحاظ کندين وظايا" بودن

ت يما اهم يکنند برا يدا ميپ" اقيس"که در  يبسته به وزن" در نظر اول" يف اخالقيوظا. ميداشته باش يت اخالقدرباره عمل او قضاو
 يمخالف را يفه دارد سخنياد کرده، وظيکه  يل قسمينده مجلس به دليک نماي. زنند يموجه را رقم م ياخالق يابند و داوري يم

ر، و ي، عدم اضرار به غيگر مهربانيد ياز سو. اند يراخالقيغ يشوه گرفتن اعمالر ن رشوه دادن ويهمچن. اش را ابراز نکند يواقع
،  راس يمطابق با آموزه ها. است يکنشگران اخالق" در نظر اول" يف اخالقيامور التذاذآور هم از وظامنصفانه ع يا توزيعدالت 

 "يوفادار" يف اخالقيوظا يمتضمن نفگان حزب دموکرات ندياو نم نکلنيل فتنرا رشوه دادن و رشوه گيع دادن يع و تن به تطميتطم
 يعني. در تناسب و تالئم بود" ريعدم اضرار به غ"و " يمهربان"، "عدالت" يف اخالقيبا وظا اما بود" بهبود خود" و ) دهندگانشان يبه را(

ع يجز با تطم يگفتند اگر لغو برده دار يمنکلن يفه آخر، به لين سه وظيا. بودندفه با هم در تعارض ين پنج وظيا نکلنيل يدر ماجرا
ندگان، در واقع يع آن نماينکلن با تطمياما ل. را لغو کند يبرده دار ع آنها،يشود، با استفاده از تطم يسر نميندگان حزب دموکرات مينما

نکلن و لغو برده يل"م در قصه يد بگوير شارحان راس استفاده کنم، باياگر بخواهم از تعاب. کرد ياول را نقض م يفه اخالقيآن دو وظ
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ع ينکلن و جمينکلن فقط منحصر به ليل قضاوت ما درباره لين دليبه هم. ميمتعارض توجه کن يف اخالقين وظايد به وزن اي، ما با"يدار
آنچه  يبر مبنا. شوند يخود بررس يد در جايکه با يگريشود نه موارد د يم" ينکلن و لغو برده داريل"در مساله » امور اخالقاً مربوط «

نکلن يد اقدام ليفه مويوزن سه وظ م،يريمان را به کار بگ ياگر شهود اخالق کنم يم، تصور ميديلبرگ دياسپنکلن يلم ليکه در ف
البته . بود) و بهبود خود يوفادار(نکلن يفه مخالف اقدام ليش از وزن آن دو وظيبدر مجموع  ) ريو عدم اضرار به غ يعدالت، مهربان(

اق ياز س يشتريب يد اگر داده هايشا. دارم يين کشور آشنايا ياسيخ سيستم و در حد متعارف با تاريکا نيخ آمريتخصص تارمن م
 يلغو برده دار يم که ماجرايفزايد بيبا. ن خصوص عوض شوديمن در ا ياورم، داوريبدست ب ينکلن و برده داريل يماجرا يخيتار

م و يريقرار نگ ييت هاين موقعيشد ما در چن يکاش م يعني. است يبشر يک زندگيه تراژيسو ن شکل، بازتاب دهندهيکا به ايدر آمر
شه مشحون از يهم يد عالم انسانيگو يبه ما م يتجرب-ينيپس-يخينگاه تار يول. ميموجه برس ياخالق يها يراحت تر به داور يليخ
م به يريموجه، گاه ناگز ياخالق يها يدن به داوريرس يا براگر بوده است و ميکدياز تعارض امور گوناگون با  يناش يها يدگيچيپ

اش، بدنش را  يحفظ سالمت ياست که ناچار است برا يش مثل وضع انسانين وضع کم و بيا. ميبرو ياخالق يها ين دوراهيسروقت ا
حق  يسوءفهم باشد که کسان نيد موجب اين سخن من نبايالبته ا. بدنش را قطع کند ياز اعضا يغ جراح بسپارد تا جراح عضويبه ت

ت ينکلن در آن موقعيم لياق تصميرا با توجه به س ين رايمن ا. رنديکه خواستند بگ يميهر تصم ردم،دارند بدون در نظر گرفتن نظر م
نظر قرار  د با مديرا با ياقيهر س. ان کردمي، بيخيم تارين تصميع جوانب مرتبط با ايبا در نظر گرفتن جم يعنيخاص،  ياجتماع يخيتار

د يتهد يگرفته نشده و حت ينکلن، ظاهراً جان کسيآبراهام ل ياز سو يلغو برده دار يدر ماجرا. ع جوانبش قضاوت کرديدادن جم
ست و در مجموع، اه پوستان، شده ايس يعنياز انسان ها،  يم او منجر به کاهش درد و رنج شمار فراوانيان نبوده و تصميهم در م يجان

عمل محور و  ييده گرايراس هم، مثل فا ي، به نظر من، از منظر نظام اخالقتيپس در نها .مين کار دفاع کنياز ا ميتوان يما امروزه م
  .کرد ينکلن دفاع اخالقيتوان از عمل ل يم ک،يکالس ييفه گرايقاعده محور و وظ ييده گرايبرخالف فا

  
سرخپوستان به شکل کا، يخ آمريمثالً در تار. دطلوب بدست آمده اننام يمطلوب با روش ها يده هايپد يظاهراً گاه خ بشريدر تار 

انسان  .جاد شده استيا کايدر آمر شرفتهيک آزاد پياتک جامعه دموکريدر عوض  يول شان را از دست داده اندين هايسرزم يظالمانه ا
  د؟د اتخاذ کنيبا يچه موضعت ين واقعيا در قبالاخالقگرا، 

. مکرد ين باب گفتگو ميدر ا ياسيم سد علوياز اسات يکيدا بودم و با يالت فلورين اواخر در ايمن هم. دياشاره کرد يبه نکته خوب
سرپوش نهاده  ،از مظالم وارد شده بر سرخپوستان ياريبس يکا، بر رويخ آمريگفت در تار يداشت و م ين مالحظه اياتفاقاً او هم چن

کا رخ داده يدر آمر  يگريگفت هولوکاست د يم ياو حت. شود ين امور داده نمياجازه بحث درباره ا يبه کس شده و عالماً و عامداً
به هر  يدوم نبوده است ول يدر حد و اندازه هولوکاست جنگ جهانظلم به سرخپوستان البته قطعاً . به آن نپرداخته است ياست اما کس

د يشا يول ؛م بوده استيعظ ين کار اخالقاً ناروا و مصداق خبط و خطايطعاً اق. تو کشتار سرخپوستان رخ داده اس يحال نسل کش
ع داده يآن وقا يانتقاد ياجازه بازخوان شد،درست با ياسي، اگر گزارش آن استاد علوم سيدر روزگار کنونن باشد که ينکته مهم تر ا

. نديزخم تن او را بب يبدنش است و دوست ندارد کسدر  يهستند که زخم ناجور يث مثل کسين حيها از ا ييکايآمر. شود ينم
د باب بحث و فحص ياخالقاً با يعني. نده باشنديآ يت شناختن آن، راهگشايتوانند با به رسم يآنها م يکرده اند ول يياکان آنها خطاين

 Realبا آنچه که به آن چد يپ يدرباره اخالق درم ينظر ياست که بحث ها ين مورد از آن موارديا. نه باز باشدين زميدر ا

Politics به  يکنند و چنانکه برخ يرا اعمال م ير از مالحظات اخالقيغ ياستمداران در مقام عمل مالحظاتيس يعني. نديگو يم
ند، ک يدا ميپ ين الملليابعاد ب يامر يوقت. ميدوگانه مواجه ا يبا رفتارها و استاندارد ها ين موارديد، ما در چناشاره کرده ان يدرست
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نکه يدارند اما ا يصبغه نظر ما ياخالق يل بحث هاين قبيم ايخواهم بگو يم. هم بکشد يدوگانه ا ين رفتارهايممکن است کار به چن
اخالقاً کا را يند متجددشدن آمريمثالً ما کشتار سرخپوستان در فرا. است يگرين آراء چقدر محقق شوند، قصه ديعمل ا يدر واد

ن کشتار را محکوم يا علنا  دهد که آنها هم ين کشور اجازه نمياستمداران ايبه س Real Politicsحظات مال يم وليکن يمحکوم م
موضع  ذاجازه اتخا" قدرت" يعني. حاکم است ين وضعيش چنيکم و ب يز در موارد خاصيگر نيد ياز کشورها ياريدر بس. کنند
  . است يانسان يک زندگيگر از وجوه تراژيد يکين هم يدهد و ا يرا نم ياخالق
  

  ست؟ين يراخالقيک عمل غيگر يم، رشوه دادن ما ديرفع ظلم به انسان ها، رشوه بده يبرا يعني، يلغو برده دار ياگر ما برا
باز هم  ين هدفيتحقق چن يبرا يم، رشوه دادن حتيراس استفاده کن يژه اگر از نظام اخالقيابم، بوي يآن طور که من درم

در تعارض است " بهبود خود" يفه اخالقيرشوه دادن با وظ. اق خاص استيدر س يف اخالقيته مهم، وزن وظانک ياست ول يراخالقيغ
عدم "و " عدالت"اق وزن ين سيباشد، چونکه در ا" ريعدم اضرار به غ"و " عدالت"خاص، تحقق  ياقياگر هدف رشوه دادن در س يول

 يول. ميبرس يلغو برده دار يشوه دادن براموجه درباره ر ياخالق يم به داوريتوان ياست، ما م" بهبود خود"شتر از وزن يب" رياضرار به غ
نسبت به رشوه ندادن وجود  يمهمتر ياست اما چون مالحظه اخالق يياق خاص، همچنان کار خطاين سياصل رشوه دادن، ولو در ا

ن کننده يين تر است و تعيبر رشوه ندادن سنگ  يهربانفه عدالت و ميوط ين عمل را انجام داد؛ در واقع، وزن اخالقياتوان  يدارد، م
  .است
  
 ياخالق يمطلق از روش ها يروي، در گرو پيو چه در حوزه عموم يبشر، چه در حوزه خصوص يامور زندگ ين فرض که بسامانيا

  است، اصالً از کجا آمده و تا چه حد موجه است؟
اخالق . است يوان اخالقيلسوفان، انسان حياز ف ير برخيبه تعب. ستن استيز ين اخالقيوان، هميانسان و ح يجد ياز فرق ها يکي

   يزانيد است و به ميد و نبايد و بند و بايمتضمن ق
بودن  يپس ضرورت اخالق. ت خودش را شکوفا کرده استيت کند، انسانيرا رعا يخودش مناسبات اخالق يکه شخص در زندگ

 يجار يده هاياز ا يکين يد گفت که ايبا ياما درباره مطلق بودن اصول اخالق. ان استويزه انسان و حين فصل ممياز هم يناش يآدم
ن يشخصاً با ا من. ده دامن زده استين اي، به ايکانت انهيفه گرايوظ يد هم مطلق انگاريجد در جهان. ان انسان هاستيدر م يو سار

ما  يکه از قضا با سنت عرفان –لت گرا بوده اند يقائل به اخالق فض کهر ينتايچون مک ا يانيا امروزيان و ييارسطو .ندارم يده همدليا
را کنار بگذارند و بر  يکوشند مطلق بودن اصول اخالق يم يبه درست يچون راس، همگ يا کسانيو   - دارد  يهم نسبت قابل تامل

ل يتعد ييرا با عام گرا ييند و مطلق گراد بنهيانگشت تاک ياخالق يها يداور" اق بودنيوابسته به س"و  ياخالق ياق هايس يدگيچيپ
گر، با به يد ينگ کنند و از سوروان را پريزه انسان و حيده اند فصل مميد بر اخالق، کوشيبا تاک ييچون راس از سو يکسان. کنند
 يگونه ا شان به ييکرده اند اخالق گرا ي، سعبشر يات زندگيمقتض يها يدگيچيو پ" ياصول اخالق يرينقض پذ"ت شناختن يرسم

 يناس از آن سخن ميم که سارتر و لويرا دار" يتياخالق موقع"هم اصطالح  يما در سنت قاره ا. را ببندد يآدم ينباشد که دست و پا
دن به يو سرراست نبودن راه رس يانسان يبر دغدغه ها يراس است و به درست يده هايهم در تناسب و تالئم با ا يتياخالق موقع. گفتند

  ن يمن از ا. نهد يمد يموجه، انگشت تاک ياخالق يها يداور
د که يح دهد و بگوين نکته را توضيا" يگريد"دن مفهوم يش کشيکرد با پ يناس سعيلو. پسندم يناس را ميرت سارتر و لويث بصيح

ن است که ما يش ايمعنا. ميارند" ياصول اخالق"ست که ما ين نيا ن حرفيا يالبته معنا. ميندار ياخالق مطلقاصول ا يه يما اصول متعال
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ن جا با يمن در ا. هم شده اند يد منکر اصول اخالقيناس جلوتر هم رفته اند و شايالبته سارتر و لو. ميندار" ريناپذ يتخط ياخالق اصول"
و  يانسان احوال يدگيچيناس بر پيد سارتر و لويتاک يول. همداستانم يان اخالقيگر عام گرايستم و با راس و ديآن ها همداستان ن

راس در مجموع، به نظر من، موضع . شود يده ميناس دياست که در کار سارتر و لو يرتيموجه، بص ياخالق ياب بودن داوريريد
   . دهد يح ميتوض يبه خوب را يبودن آدم ياخالق ييح چرايز توضير و نيپذ يتخط ياصول اخالق

  
. مين هستيدر مواجهه با استالقوام  يو حقه باز يبکاريون فريمر را مدن اياش حفظ شده است، ما ا يت ارضيران االن تمامياگر ا

  .حات شما، کار قوام هم اخالقاً موجه بوديمطابق توض. ران منجر شديجامعه ا يمطلوب برا يجه ايقوام به نت يبکاريفر يعني
دو  يکياما اگر قوام . دهم يم نمير قوام تعملزوماً به کانکلن را يدرباره ل يداور يعني. اق استيوابسته به س يليمن خ يها يداور

من . داشتند، کارش موجه بوده است يشتريگر را انجام دهد که وزن بيد يفه اخالقيدو وظ يکيرا نقض کرده است تا  يفه اخالقيوظ
 ياسيسم سياگماتسم و پريبه اپورتون ين وضعيچن. د مراعات کنديرا نبا يچ اصليب باشد و هيپرنس يد بياستمدار بايم سيگو ينم

      يمالحظات اخالق يبه نظر من، پاره ا. انجامد يمحض م
استمدار بتواند يرد تا سيگ ياق خاص مد نظر قرار ميدر آن س »مالحظات اخالقاً مربوط«استمدار باشد و سپس يد مد نظر سيشه بايهم

ضمناً منفعت ملت با . بند بماند يدارد، پا يشتريباق وزن يرا که در آن س يگريد يعدول کند تا به اصل اخالق يک اصل اخالقياز 
ند الحرب يگو يفقها هم م. کشور بود يت ارضيمساله قوام تمام. کند يفرق م يليک گروه خاص خيا منفعت يو  يمنفعت شخص

قوام کرد، اخالقاً موجه که  يم، کاريدرباره کار قوام قرار ده يداور يراس را مبنا ير فقها، اگر نظام اخالقيفارغ از تعب يول. الخدعه
ن يدر ا. ران را حفظ کنديکشور اشغال شده ا يت ارضيب داد تا تمامين را فريست، قوام استالياخالقاً روا ن يبکارياگر چه فر. بود

قابل  ن کار او اخالقاًيبنابرا. کشور را در برابر دشمن اشغالگر حفظ کند يتا منافع مل عمل کرد  يتوان گفت قوام به نحو ياق، ميس
  . دفاع است

  
ن، يحفظ مصالح مسلم يعمر حاضر نشد برا يدر شورا) ع( يشود که حضرت عل يد ميتاک يلين واقعه خيما بر ا يعيدر فرهنگ ش

را مرتکب  ييدروغگو يفعل اخالقاً نارواهم  يعموم ين مصلحتيتام يبرا و در واقع کند يم يروين پيخيره شياز سو د يبه دروغ بگو
 ينم يراخالقيغ يست دموکرات را با روش هايآن ب ينکلن بود، رايت آبراهام ليدر موقع يرسد که اگر حضرت عل يم به نظر. نشد
    د؟يدار ياست چه نظرين نوع رابطه اخالق و سيدرباره ا. ديخر

گر يا نه، و ديبود  يخالقنکلن اينکه کار ليا يکي. ميک کنيگر تفکيکديد دو امر را از ين جا بايدر ا. دياشاره کرد يبه نکته خوب
من فکر . رود يش نمياستمداران کار و بارش پيوه عمل سين شيبا ااالغلب  يعل يجامعه انسان يبود ول ين اخالقيرالمومنينکه کار اميا
ها در س يست که به سان قد ييلت گرا و اعمال و رفتار انسان هايشتر در تناسب و تالئم با اخالق فضين بيرالمومنيکنم عمل ام يم

 الهام يدن به امور اجتماعيسامان بخش يبرادر سطح  کالن توان  يده ها و رفتارها مين ايبه نظر من از ا. کنند يم يزندگ يجوامع بشر
 يج کارآمد عمليبه کار بست و آثار و نتا ش رويپ ينيو درمناقشات ع توان آنها را در مقام عمل يزان ميدانم تا چه م ينم يول ،گرفت
س ها ممکن است به همان يقد. متعددند يات اخالقيمقتض دارد؛ يده ايچيات پيمقتض يانسان يبه هر حال زندگ. بدست آورد از آنها

 يتا چه حد موه عمل را ين شيست که ايمعلوم ن. تن دهند ياخالق يعمل نارواچ يه عمل کنند و حاضر نباشند به يکانت سبک اخالق
ر پاک و يروح بلند و هاضمه فراخ و  ضم لين به دلين و امام حسيرالمومنيام. قرار داد يامو انضم ينيع ياست ورزيس يتوان مبنا

 يبر مبنا ياست ورزيد اگر قرار بر سيفرما ين در نهج البالغه ميرالمومنيام. دادند ياز کارها را انجام نم يليداشتند، خکه  يراسته  ايپ
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کنم کار  يفکر م. ن معنا نبوديبه ا ياست ورزيس ياما آن بزرگوار در پ. بودمن مرد عرب ياست ورزتريشه کردن بود، من سياست پيک
ن يتام يبرا ي، گاهيگرياستمداران مثل هر انسان ديسگذرد که  يم قين طريشتر از ايکه متوسطان آن را پر کرده اند، ب يياين دنيا
بودنش کمتر  يراخالقيوزن غ ،اق خاصيرا که در آن س يکي، ياخالق  ين دو امر نارواي، ناچارند بمثبت يا چند ارزش اخالقيک ي

تن ندهد،  يا ياخالق يخطاچ يبه ه يطيچ شراي، در هيگريا هر انسان دياستمدار و ينکه سيا. انتخاب کنند و به آن تن دهنداست، 
جامعه را، که توسط متوسطان است يستوان  ين اخالق تا چه حد ميدانم با ا ينم  يسان متناسب است؛ وليخبگان و قدشتر با اخالق نيب

اند که در  يخوش يعطرهاو  به مثابه اخگرها اب و نادر، يکم  ۀانيلت گرايفض ياخالق ين رفتارهايا. ديپر شده است، سامان بخش
در وه، ين شيبد، يانضمام ياست ورزيس اما متوسط است؛  يما انسانها يراهنما ،و در سطح  کالنشوند  يپخش م جامعه  يفضا

ن يد در ايسر باشد و بايست تا چه حد ميکه به قول حافظ خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده اند، معلوم ن يز از متوسطانيلبر يا جامعه
استمدار يست سيندارد و قرار ن يميلت نسبت مستقياست با فضيم آورده ام که سيمن قبالً هم در نوشته ها. کرد يشتريشه بيباب اند

که جوامع  يتوسطانم يد امور براياست عبارت است از تمهيهم باشد؛ چرا که سب و نقص يع يو بخوب  يلت منديخوب لزوماً فض
    . را پر کرده اند

  
 


