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 معنای مسئوليت در سياست مدرن دموکراتيک

  محمدرضا نيکفر

چاپ شد، ) تهران" (شهروند امروز"ی   در مجله١٣٨۶مرداد  ، که نخست در"مسئوليت"ی مختصر درباِب  در اين نوشته

بارز از مسئوليت  شود که تفاوت درک سنتی و مدرن ، بحث چنان پيش برده می"مسئول بودن"ی  گزاره پس از تحليل زبانِی

که در سياست الزم است چه درکی  شود و اين مسئوليت پرداخته می ی ايدئولوژيک از مفهوم در پايان به سوء استفاده. گردد

 .ی ايدئولوژيک از آن گرفته شود چيره شود، تا ظرفيت سوءاستفاده از اين مفهوم

 

 ی سه متغيری مسئوليت گزاره

 "تو در برابر رب مسئولی" . 1

 "ابر ارباب خود مسئولیتو در بر" . 2

 "تو در برابر وجدان خود مسئولی" . 3

 "تو در قبال قوم خود مسئولی" . 4

 "ی بشری مسئولی تو در برابر جامعه" . 5

  "تو در برابر طبيعت مسئولی" . 6

 "های خود هستی ها و ناکرده تو مسئول کرده". 7

 ".نوعان خود هستی تو مسئول اعمال هم". 8

 . هشت نوع کاربست مختلف محمول مسئول اشاره دارنداين هشت جمله به

  مسئوليت در برابر اعلی و اقوی است،٢و  ١

 سئوليت در برابر خود است، م ٣

 خيزد، ها برمی ز همبستگی با گروه مشخصی از انسان ا ۴

 گيرد، ها را مرجع مسئوليت در نظر می ز يک گروه مشخص انسانی فراتر رفته و کل انسان ا ۵

 گردد، ها برنمی سئوليت متوجه يک چيز يا ايده است و مستقيمًا به انسان م۶در 

 .، موضوِع مسئوليت، اعمال است٨ و ٧در 

. مسئول است" پ"خاطر  به" ب"برابر  در" الف: "چنين ساختاری دارد" مسئول بودن"ی جامع بيانگر  يک گزاره

چه . ١: پرسيد" مسئول بودن"توان در مورد   میمعناست که از سه زاويه متغيری است؛ اين بدين اين عبارت سه

 است؟ به چه خاطر مسئول. ٣در برابر چه کسی يا چه چيزی مسئول است؟ . ٢مسئول است؟  کسی
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 مضمون مسئوليت در شکل کهن آن

اين نوع مسئول بودن . موضع برتر است شکِل کهِن مسئول بودن، قرار گرفتن در مقابل کسی يا قدرتی است که در

در يک . است" ب"تر از  قوی" الف. "تاريخ آن همان تاريخ نابرابری است .سته از نابرابری در رابطه استبرخا

اما اگر رابطه . مسئول نيست "الف"در برابر " ب"در اين حال . کند ِاعمال قدرت می" ب"به " الف"اتفاقی  ارتباط

 پايداری   فقط قوی نبوده، بلکه شأن اجتماعی"الف"گيرد، يعنی  ی پايدار از روابط اجتماعی قرار در يک شبکه

ساختار اجتماعی کهن  در. شود به عنوان فرودست، در برابر وی مسئول می" ب"شاه داشته باشد،  چون ارباب و

تفاوت و بازتوليد آن است که مضمون مسئوليت را  است، اين" پايين"و " باال"که اختالف شاخص آن اختالف 

 .کند مشخص می

ای برای  باال وجود داشته، اما زمينه با معنای" مسئول"هايی با ساختار هرمی، درکی از  کهن، در جامعهدر دوران 

تنها استثنايی که وجود دارد يونان است که در آن به . وجود نداشته است "مسئوليت"ورزی بر روی مفهوم  انديشه

ی اختيار  داد، مسئوليت از زاويه می مال ارادهای که دست کم به طيف فوقانی آزادمردانش امکان اع دموکراسی دليل

ارسطو، بويژه کتاب سوم آن " اخالق نيکوماخوس"هايی از  بخش .و اضطرار موضوع انديشه قرار گرفته است

 .ورزی در باب مسئوليت بازخواند عنوان انديشه به توان را، می

 

 ی فرهنگی ما مسئوليت در خطه

داشته، اما مفهوم مسئوليت وجود  ی نابرابری وجود گفته ر مبنای پيشدر فرهنگ ما نيز تصوری از مسئول، ب

عمر رواج آن شايد به يک قرن هم . ای جعلی است آيد، واژه می اسم معنای مسئوليت، که از عربی. نداشته است

ما داشته، ا درکی از مسئوليت در برابر رب، در برابر ارباب و در برابر قوم و طايفه وجود در گذشته. نرسد

شده است،  ها شخصانی ديده می رابطه. برخاسته باشد ها مفهومی وجود نداشته که از نياز تعقل بر روی اين رابطه

شخص به گروه، از شخص يا گروهی از اشخاص دربرابر ربی با خصوصياتی  يعنی از شخص به شخص، از

ی اجتماعی بوده  حوزه قوی و اعلی دری آيينی بازتاب و تداوم رابطه در مقابل ا مسئول بودن در حوزه .شخصانی

 .است

او وظيفه دارد کاری . گيرند نظر می مسئول را به معنای موظف در. شود مسئوليت از راه ترجمه وارد گفتار ما می

 اش عمل کرده است يا برابر آن بايد به اين سؤال پاسخ دهد که آيا به وظيفه را پيش برد و مرجعی وجود دارد که در

دينی به وظيفه و اين که مرجعی وجود  که مفهوم جديدی است، به سادگی، به نگرش ت در اين معنا، با آنمسئولي. نه

 .خورد می دارد که از انسان سؤال کند، گره
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، در معنايی جز به "مسؤل چيزی بودن" هايش فهمد، اما در متن تجربه را می" در برابِر کسی مسئول بودن"سنت 

در جوامع ديار ما چيزی وجود . دادن، ادراک و انديشيده نشده است يرت نشانخاطر چيزی متعصب بودن و غ

برمبنای آن کسی را  شده نبوده است که مثًال کالنتر محل يک شأن تعريف. که کسی مسئول آن شود نداشته است

ل مسئول بوده است کالنتر مح. کالنتر عمل کرده است يا نه عنواِن بازخواست کنند تا دريابند آيا به مسئوليت خود به

و مفتی نيز آن  قاضی. شهر و کالنتر شهر مسئول بوده است در برابر والی، امير، وزير يا شاه در برابر کالنتر

، در برابِر مرجعی اعلی "در برابِر"اند  نيز مسئول بوده آنان. شان با آن سنجيده شود اند که مسئوليت شأنی را نداشته

 . استآسمان بوده که ملک در زمين يا

 

 وجدان

در عصر جديد است که وجدان با . است يابيم، چيزی جديد مسئوليت وجدانی نيز، بدانسان که امروز آن را درمی

وجدانی، امر ايمانی بوده است و امر ايمانی، حّتا در عرفان،  در گذشته امر. شود ذهن و درون تعريف می

مفهومی جديد  "خود. "بوده است" خودی بی"وجدان . نبوده است" خود"وجدان، . داشته است هايی عينی شاخص

 !خودم: انسان مدرن است که شهامت دارد بگويد. است

 

 مسئوليت، آزادی و قانون

از نظر دينی خدا . فهميده است می سنت، مسئول اعمال خود بودن را به معنای مسئول بودن در برابر يک مرجع

انسان مسئول اعمال خويش است، زيرا .  مورد اعمالش سؤال کندانسان در رسد که از داور نهايی است و زمانی می

 .گيرد سئوال قرار می طرف

درک . های خويش است ها و نکرده کرده خوريم که انسان مسئول ای با اين مضمون برمی پس در سنت نيز به گزاره

انسان مسئول است، چون . کند دارد که مسئوليت را با آزادی مرتبط می جديد با درک سنتی اين تفاوت اساسی را

 .هايش پاسخگو باشد ها و ناکرده است؛ چون آزاد است، بايد در مورد کرده آزاد

کند که چرا چنين و چنان  می کسی که بازخواست. مرجع پاسخگويی در درک جديد، فرد يا قدرتی شخصانی نيست

او بنابر تعريف، تنها . قاضی فرد نيست، يک مقام است. قاضی باشد، مثًال در مقامکردی، بايد در پرسشگری محق 

 .است به قانون پايبند
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ای وجود نداشته  است، که آن آزادی مورد بوده ورزی در مورد مسئوليت بدان جهت بی های کهن، انديشه در دوران

چه وجود دارد مأمور معذور است و آمری  آنوجود ندارد؛ " مسئول" بدون آزادی. دار کند که مسئوليت را مضمون

 .اندازد کند، يعنی از مسئوليت می امارت وی ديگران را معذورت می که آمريت و

 

 تاريخ مفهوم

يابد، آن  انگلستان در قرن هجدهم رواج می در گفتار سياسی در. ی عصر جديد مفهوم مسئوليت، مفهومی است زاده

محدوديت  ی مسئوليت در معنای مدرن آن پيوسته به ايده. ی مسئوليت وزيران حوزه گر هم نخست در ترکيباتی تعين

 .قدرت نامحدود، قدرت نامسئول است. قدرت است

در قرن نوزدهم با مفهوم آزادی . اخالق رود و از حقوق به فلسفه و ی حقوق می ی سياست به حوزه مفهوم از حوزه

ی خود با ديگری يکی از   آزادی و خودباشی و رابطهمسئوليت و ی انديشه در مورد رابطه. شود جفت می

در آغاز قرن . است ی فلسفی در نزد کسانی چون هوسرل، اينگاردن، سارتر، لويناس و ريکور انديشه محورهای

او مسئوليت . شناسانه است شناسانه و هم اخالق هم سياست برد که بيستم ماکس وبر دوباره آن را در متنی به کار می

همچون شخص مسئول  کند و تعريفی هنجارگذار از سياستمدار مسئوليت در قبال اعمال تعريف می واِنعن را به

 .افکند آن پرده نمی کند، شخصی که به نتايج اعمال خود آگاه است و بر عرضه می

: شودمتنوعی برای آن در نظر گرفته  های ی دوم قرن بيستم مفهوم مسئوليت بسط معنايی يافته و موضوع از نيمه

 .طبيعت ها، ستمديدگان تاريخ، آيندگان، کل انسان

نگرند، چون آن را محصول عواملی  نمی به چشم يک مفهوم کليدی" مسئوليت"ی دموکراسی معموًال به  در نظريه

 .ببينند ها می ای و تغيير مقام حسابرسی مرتب دوره چون محدويت قدرت، نظارت همگانی و لزوم

ی سنتی است که  ی استفاده يابد و همين نحوه می ی سنتی از آن نيز ادامه دموکراتيک استفادهی مدرن  در کنار استفاده

 .رود نيز می های مدرن در قالب ايدئولوژی

 

 سوء استفاده از مفهوم

های ايدئولوژيک به اين  ها و دولت گروه .دهد ی سوء استفاده را نيز می مفهوم مسئوليت مثل هر مفهوم ديگری اجازه

 نظام ايدئولوژيک، انسان همواره مسئول است؛ مسئول است به اين معنا که مدام در. ای دارند ی ويژه  عالقهمفهوم

اند،  گويند مسئول مسئوالن امور نيز می .مسلکان، ملت، تبار، تاريخ او مسئول است در برابر هم. شود پيچ می سؤال

 !گويند میبه وجدان خود پاسخ  آنان فقط. مسئول در برابر وجدان خود
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وجدان به مردم نيز پاسخ دهيد؛  تان محترم است، اما به جای وجدان يا افزون بر وجدان: گويد دموکراسی می

ی سياست به  در حوزه. هاست ها و ناکرده محتاج توضيح است، کرده چه توضيح در مورد وجدانيات الزم نيست، آن

اعمال باشد، نه چيزی به  شت، آن هم مسئوليتی که متوجهماکس وبر بايد تأکيد را بر روی مسئوليت گذا پيروی از

 .نام مسئوليت وجدانی

 

 دو نوع سياستمدار

در برابر ملت و تاريخ و وجدان  من به مسئوليت وجدانی خود عمل کردم، به تعهدم: گويد می" الف"سياستمدار 

ی از پيش اعالم شده را اجرا کردم و  همسئوليت خود عمل کردم، برنام من به: گويد می" ب"سياستمدار . پايبند بودم

از ديدگاه . را بررسی انتقادی کنند توانند آنها شان عرضه شده و کارشناسان می نتايجی رسيدم که با آمار و ارقام به

 .ترجيح داد" الف"را بر " ب" سياست مدرن دموکراتيک بايد سياستمدار

خورده همواره  خودخواه، مزور، فاسد و شکست  سياستمدارانيابيم تاريخ اخير ايران و جهان را که بخوانيم، درمی

قصور يا  ی کاريشان اند که وقتی در حوزه ی اينان کسانی از جمله. کنند استفاده می "الف"ای چون   خطابی از لحن

خورند که به وظايف  نيستند و مدام سوگند می گيری خطای آشکاری پيش آيد، حاضر به پذيرفتن مسئوليت و کناره

 .اند وجدانی خود عمل کرده

 

 دو شرط وجود منش مسئوليت

، "الف"از نوع " (باوجدان"سياستمداران  جای") ب"از نوع (که سياستمداران مسئول  دو شرط الزم برای آن

 :بگيرند، از اين قرارند (گوييم را به طنز می" باوجدان"

سروکار دارد که انتقادی  ابد با مردمیوقتی سياستمدار دري. شرط نخست گسترش دانش و بينش انتقادی است

بتوانند ياوه را از سخن سنجيده، حرف را از عمل و عمل درست را  انديشند و آن دانش را دارند که بر مبنای آن می

 .آورد نمی پوشی رو کند و به ژاژخايی و پرده نادرست تشخيص دهند، حساب کار خود را می از عمل

 

مبنای قضاوت در سياست قرار  مه چيز بايد رو باشد و فقط آن چيزهايی بايددر اصل ه. شرط ديگر علنيت است

هر چه نظامی . آميزد علنيت است که اخالق و سياست را درهم می تنها. اند گيرند، که در برابر چشمان همه واقع

اسخ دهند، آن هم مردم پ کند که مسئوالن به اصل علنيت ايجاب می. تر است تر باشد، غيراخالقی پوشيده تر و بسته

اعالم شده، آنچه قانون دموکراتيک مقرر داشته و وظايفی که از  های ها بر مبنای برنامه ها و نکرده ی کرده درباره

 .شوند شده ناشی می مشخص و محدود و تعريف های مسئوليت



 6 

 نباشد و افراد به و درستکاری غالب آيد، چنان باشد که گرايش به نظم ممکن است در جايی تربيتی که از سنت می

در چنين جايی نيز برقراری نظمی که در آن . مسئوليت وجدانی نام نهند سادگی بر خودخواهی و رياکاری خود

زماندار باشند، افراد موظف  ها محدود و ی مسئوليت چاره در آن است که همه. فضيلت باشد ناممکن نيست مسئوليت

های آزاد  بررسی علنی فراهم باشد و همه بتوانند به کمک رسانه  ودهی دقيق و روشن باشند، امکان نقد به گزارش

پوشی، در مقابل،  پرده کاهند، استبداد و علنيت و آزادی از رياکاری می. الزم برای قضاوت دست يابند به اطالعات

 .اند ناشناسی مسئوليت ی ناراستی و رياکاری و دهنده ش پرور

 


