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جالل (رامان) حاجی زاده

مقدمه

الســدیر مکاینتایــر (زادهی  ۱۹۲۹در گالســکو) ،از مهمتریــن فیلســوفان اجتماعــی و سیاســی معاصــر

ی خــود را ابتــدا در دانشــگاه لنــدن ،ســپس منچســتر و آکســفورد پیگرفت.
اســت .او تحصیــات دانشــگاه 

در  ۱۹۶۹بــه ایــاالت متحــدهی آمریــکا مهاجــرت کــرد و تــا کنــون ســاکن ایــن کشــور اســت .مــک اینتایر

تــا  ۱۹۷۱بیشــتر کارهــای خــود را در حــوزهی فلســفهی تحلیلــی میدانــد ،رویکــردی کــه «به ســبب ناتوانی
در ارائـهی جوابهایــی قاطــع بــرای مســائل اساســی فلســفه» کنــار گذاشــته میشــود .وی در آخریــن دوره

از مرحلـهی تحلیلـیاش ،بــه ضعــف دیگــر فلســفهی تحلیلــی ،یعنی فاصلـهی زیــادی که میــان پژوهشهای
آن بــا مطالعــه تاریــخ فلســفه وجــود دارد پیمیبــرد ،حــال آنکــه از نظــر او «فلســفهی تحلیلــی ،بــه ویــژه

فلســفهی اخــاق آن ،تنهــا وقتــی بــه نحــو مناســب قابــل فهــم اســت کــه در بســترتاریخی قــرار گیــرد» .ایــن

دوره مصــادف بــا نــگارش کتــاب تاریخچهی فلســفهی اخــاق ( )۱۹۶۶اســت.

مــک اینتایــر در ســال  ۱۹۸۱بــرای رفــع مشــکالتی کــه ایــن کتــاب داشــت ،یعنــی وقفههــا و

گسســتهایی در روایــت تاریخــی و غفلــت از ارتبــاط یــک نظریــه بــا نظریههــای پیشــین و همچنیــن
در جهــت بســط ایــدهی خــود مبنــی بــر متعــارض بــودن و غیرقابــل قیــاس بــودن مبانــی اخالقــی مــدرن،
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اثــر مشــهور خــود یعنــی «در پــی فضیلــت» را منتشــر ســاخت و د رواقــع شــهرت مکاینتایــر عمدت ـاً بــه

پــس از انتشــار ایــن کتــاب مربــوط اســت .پــس از ایــن کتــاب اســت کــه دو کتــاب مهــم دیگــر در رفــع

ابهامــات و حــل مشــکالت کتــاب پیشــین و بســط ایدههــای خــود عقالنیــت و اخــاق نگاشــت .کتــاب

اول چــه عدالتــی؟ چــه عقالنیتــی؟ ( )۱۹۸۸اســت و کتــاب دوم ســه تقریــر رقیــب در پژوهــش اخالقــی:

دایرةالمعــارف ،تبارشناســی و ســنتی ( )۱۹۹۰نــام دارد کــه درواقــع حــاوی ســخنرانیهای گیفــورد او در

 ۱۹۸۸اســت .کتــاب اخیــر و مهــم دیگــر او نیــز کــه بــه نوعــی حــاوی انسانشناســی فلســفی اوســت تحــت
عنــوان «حیوانــات وابســتهی عاقــل» در  ۱۹۹۹منتشــر شــد.

شــاید مکاینتایــر از معــدود متفکرینــی باشــد کــه خــودش خالصــه و مهمتریــن ادعاها و اســتداللهای

اثــر اصلـیاش ،در پــی فضیلــت ،را بهطــور مجــزا انتشــار داده اســت .او در مقالـهای تحــت عنــوان «ادعاهــای

در پــی فضیلــت» ،بــه هفــت ادعــای اصلــی کتــاب اشــاره کــرده اســت کــه ترجمـهی کامــل آن در مقدمهی
نویســندهی کتــاب فلســفهی اخــاق در تفکــر غــرب» از دیــدگاه الســدیر مکاینتایــر آمــده اســت و در

مقدمـهی دیگــر او بــر ترجمـهی در پــی فضیلــت بازانتشــار یافتــه اســت .به طــور خالصــه مکاینتایــر معتقد
اســت کــه تمامــی گفتمــان اخالقــی فلســفهی اخالقــی غــرب ،متمایــل بــه اثباتگرایــی اســت .از نظــر او

طــرح روشــنگری کــه تــاش میکــرد یــک نــوع اخــاق ســکوالر را جانشــین اخــاق ســنتی کنــد اکنــون

بــه دلیــل تعارضــات درونــی رویکردهــای مختلــف خود از اعتبار ســاقط اســت و پیشــنهاد خود او بازگشــت

بــه فضائــل ســنتی اســت .فضائــل از نظــر او اوصافــی هســتند کــه انســانها بــدون آنهــا نمیتواننــد بــه

خیرهــای درونــی اعمــال دســت یابنــد و بــه عــاوه بــرای دســتیابی انســان بــه خیرهایــی که موجــب تحصیل
غایــت او میشــود ضروریانــد( توکلــی.)483-82 :1376 ،

مکاینتایــر در  ۱۷ســالگی متوجــه داللتهــای لیبرالیســم شــد از ایــن رو نســبت بــه آن بیعقیــده شــد.

کل چارچــوب فکــری او از اندیشـههای او دربــارهی مارکسیســم تــا اندیشـههای دینــی و ســنتی متأخــرش،
حــول نقــد لیبرالیســم و فردگرایــی افراطـیای میچرخــد کــه در ســنت اخالقــی دویستســالهی اخیرغرب
حاکــم شــده اســت .شــاید همیــن دیــدگاه عمیقـاً انتقــادی اوســت کــه باعــث شــده برخــی لیبرالهــا« ،بــه

تجاهــل» ،او را چنــدان جــدی نگیرنــد .یکــی از آنهــا کــه فیلســوفان سیاســی قــرن بیســتم ،یعنــی مهمتریــن

آنهــا را ،در هفــت فیلســوف لیبــرال یــا آزادیگــرا (لیبرتریــن) و ســه چهــرهی پیشــرو (مارکــوزه ،آرنــت،

مکفر ُســن) خالصــه میکنــد ،معتقــد اســت« :مکاینتایــر ...متفکــری اســت کــه در طــول زندگــی بارهــا

موضعــش را بــه نحــو چشــمگیر و فوقالعــادهای عــوض کــرده اســت  -از کاتولیسیســم بــه مارکسیســم

و از آن بــه فلســفهی ارســطویی و فلســفهی تومــاس آکوینــاس ...رشــتهی واحــدی از میــان هم ـهی ایــن

تغییــر عقایــد و اصولهــای او میگــذرد و آن نفــرت او از فردگرایــی لیبرالــی اســت ،امــا اســتداللهای او
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در دفــاع از ایــن نظــر ،دس ـتکم در دورهی پسامارکسیســتی یــا مرحل ـهی هواخواهــی دستراســتی او از
باهمــاد ،بــه عقیــدهی مــن ،غالباً خــام و غیــر اصیــل هســتند(».اایچ  )14 :1385 ،نویســندهی کتاب» فیلســوفان

سیاســی قــرن بیســتم» حتــی زحمــت ارجــاع بــه بخشــی از کتابهــا بــا منابعــی کــه ایــن «غیراصیــل» بــودن

غالبــی در اســتداللهای مکاینتایــر را بــه تصویــر بکشــد بــه خــود نــداده و در پانوشــت ایــن مطلــب ارجــاع

بــه عنــوان ســه کتــاب اصلــی مکاینتایــر یعنــی «در پــی فضیلــت»« ،ســه تقریــر رقیــب در تحقیــق اخالقــی»

و همچنیــن «چــه عدالتــی؟ ،چــه عقالنیتــی؟» ،داده اســت.

محکمتریــن و متمایزتریــن جلــوه از کارهــای مــک اینتایــر انزجــارش از دنیــای ســرمایهداری مــدرن

لیبــرال اســت .او بــاور دارد کــه فلســفه مــدرن و زندگــی مــدرن در نبــود هــر کــد اخالقــی منســجمی تمایــز

یافتــه اســت .غالــب افــرادی کــه در جامعــه ســرمایه داری لیبــرال زندگــی میکننــد فاقــد هــدف معنــادای در
زندگــی خــود و حتــی فاقــد یــک اجتمــاع اصیــل انــد.

مــک اینتایــر بــا نزدیــک شــدن بــه پولیس(دولــت شــهر) یونــان و فلســفه ارســطو تــاش میکنــد راه

ی بســازد بــه طــوری کــه مــردم در یــک اجتمــاع سیاســی اصیــل بــه فضیلــت دســت
متفاوتــی بــرای زندگـ 
یابنــد و اهــداف ذات ـاً انســانی خــود را تحقــق بخشــند .ایــن شــیوه از زندگــی در اجتماعــات کوچکــی

قابــل حصــول اســت کــه مــردم تــا جایــی کــه میتواننــد در مقابــل نیروهــای مخــرب ســرمایهداری لیبــرال

مقاومــت کننــد.

نکتــه قابــل توجــه آن اســت کــه مــک اینتایــر بــه دنبــال آن نیســت کــه تنهــا کارگرانــی بیابــد تــا بدنــه
نافــرم جامعــه ســرمایهداری لیبــرال را تعمیــر کننــد بلکــه بــه دنبــال آن اســت کــه تــا اساسـاً آن را تغییــر دهد.

هــر چنــد او معتقــد اســت ایــن اتفــاق بــه ســادگی و راحتــی و امــکان پذیــر نیســت امــا بــاور دارد کــه شــدنی

اســت چــرا کــه اگــر چنیــن نشــود فاجعـهای بــرای انســانیت خواهــد بــود .کتــاب در پــی فضیلــت بــا یــک
عبــارت هشــدار دهنــده پایــان مییابــد «ســالهای جدیــد ســیاهی کــه هــم اکنــون پیــش روی ماســت(در

پــی فصیلــت .)263 ،او بــه خوبــی آگاه اســت کــه اغلــب کســانی کــه در دنیــای ســرمایهداری لیبــرال
پــرورش یافتهانــد انگارههــا و نهادهــای دنیــای خــود را طبیعــی و مطلــوب -نــه بهتریــن امــا اساسـاً اینگونــه
اســت -میپندارنــد .بــر ایــن اســاس آنهــا بــه راحتــی مجــاب نمیشــوند کــه ذاتـاً دارای نقــص هســتند .امــا

یــک رویکــرد بــاز بــه چنیــن اتفاقــی فهــم مــک اینتایــر را ضــرورت میبخشــد .مــک اینتایــر میخواهــد

ایدئولــوژی ســرمایهداری لیبــرال را کــه در حــال حاضــر تفکــر و تظاهــرات 1آن نهادهــا و کنشــهای سیاســی

و اجتماعــی را در برگرفتــه اســت ســرنگون کنــد .او بــه دنبــال دســتیابی بــه ایــن هــدف نــه بــه وســیله زور

بلکــه بــه وســیله تغییــر در نحــوه تفکــر مــردم ،درک و کنــش در جهــان اســت .بــرای نشــان دادن تغییــرات
1- manifestations
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امکانپذیــر و مطلوبــی کــه او میخواهــد اعمــال کنــد بــه مفاهیــم قدیمــی اخــاق بــاز میگــردد کــه بــه

آموزههــای ســنت «تومــاس آکوئینــاس» و در نهایــت بــه واســطه آکوینــاس ، 2بــه فلســفه ارســطو و شــیوه
زندگــی پولیــس یونانیــان 3بازمیگــردد .او ایــن مفهــوم قدیمــی از اخــاق 4را برتــر ولــی اساسـاً خصمانــه

نســبت بــه نظــم مــدرن تصویــر میکنــد و اســتداللهای منطقــی او بــه منظــور بازگردانــدن آن مفاهیــم بــه
جهــان اســت .از ســوی دیگــر او میدانــد کــه ســرمایهداری لیبــرال قــدرت ف وقالعــادهای دارد و هــم در

ایدههــا و هــم در عرصــه قــدرت بــر مــردم در زمینههــای سیاســی ،اجتماعــی و اقصــادی تســلط دارد .در

نهایــت توصیــه او ایــن اســت کــه شــرایط خــاص دنیــای مــدرن نیازمنــد آن اســت کــه موافقــان بــا نظریــه

او تــا باالتریــن درجــه ممکــن از جهــان حاضــر بــه اجتماعاتــی 5کــه در آنهــا اخالقیــات قدیمــی زنــده نگــه
داشــته میشــود رجــوع کننــد(.)Clayton,2000:4

مــی تــوان درمجمــوع مکاینتایــر را از احیاکننــدگان ارســطوییگرایی در فلســفهی اخــاق دانســت

کــه بــه واســطه ی توجهــی کــه بــه عنــوان یــک مســیحی کاتولیــک بــه فلســفهی تومــاس آکوینــاس دارد،

بــرای ســایر اندیشــههای اخالقــی دینــی بهویــژه اندیشــههایی کــه تحــت تأثیــر ارســطو بودهانــد قابــل
اســتفاده باشــد .فیلســوفی کــه رســماً در دهــهی  ۸۰میــادی عضــو کلیســای کاتولیــک میشــود ،و در

شــرایط پس ـتمدرن تــاش میکنــد کــه فاصل ـهی خــود را از پس ـتمدرنها حفــظ کنــد و نقــش مهــم
ســنت را گوشــزد کنــد ،قطعـاً موضــوع جالبــی بــرای مطالعــه اســت کــه در ادامــه بــه شــرح بیشــتر آرا وی
پرداختــه خواهدشــد.

نقد لیبرالیسم
مـــك اينـــتاير در آثــار خــود بــه شــدت بــه انتقــاد از اخــاق ليبرالــى پرداختــه اسـت .وى اخــاق ليبرالــى را بـــسان
گـــرگى در لبـــاس گوســفند مىبينــد كــه بــا ادعــاى عقالنيــت و توســل بــه مفاهيــم عقلــى و عينــى ماننــد حقــوق بشــر،
ش مىنهــد .ايــن در حالى اســت كه هيــچ يك از ايــن مدعيات پشـــتوانه
ســـود ،رفـــا ه بــر چهــره اســتعمارى خــود ســرپو 
2- Thomas Aquinas and ultimately
3- the Athenian polis
4- conception of morality
5- communities
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عـقلى نـــدارد (شهريارى.)13 :1388 ،
مکاینتایــر منتقــد مدرنیســم ،ولــی خــود سنتگراســت .از آنجــا که لیبرالیســم امــروزه چکیــده مدرنیســم را عرضه
میکنــد ،مکاینتایــر را منتقــد لیبرالیســم میداننــد .خــود مکاینتایــر در اینبــاره میگویــد« :آنچــه مــن بــا آن ســر
ســتیز دارم ،مدرنیســم اســت .همــه فرزنــدان مدرنیســم ،چــه مارکسیســم و چــه لیبرالیســم مــورد انتقــاد من هســتند .من نه
مارکسیســم را میپذیــرم و نــه لیبرالیســم را».
محکمتریــن و متمایزتریــن جلــوه از کارهــای مــک اینتایــر انزجــارش از دنیــای ســرمایهداری مــدرن لیبــرال اســت.
او بــاور دارد کــه فلســفه مــدرن و زندگــی مــدرن در نبــود هــر کــد اخالقــی منســجمی تمایــز یافته اســت .غالــب افرادی
کــه در جامعــه ســرمایه داری لیبــرال زندگــی میکننــد فاقــد هــدف معنــاداری در زندگــی خــود و حتــی فاقــد یــک
اجتمــاع اصیلند
وی معتقــد اســت مدرنیتــه غربــی کــه بــا نگــرش هــای لیبرالیســتی نیــز همــراه شــده اســت بــا اتمیــزه ســاختن بخــش

هــای مختلــف جامعــه و هنجارهــای حاکــم بــر هــر بخــش کــه بــا ســایر حــوزه هــای دیگــر بعضـاً متعــارض مــی باشــند
اخــاق را تکــه تکــه ســاخته اســت و در هــر بخشــی از حــوزه هــای فــردی نگــرش هــای اخالقــی و عقالنــی خاصــی
حاکــم اســت .بــه ایــن جهــت کلیــت هــای اخالقــی و عقالنــی در جوامــع مدرنیتــه غربــی بــا فروپاشــی مواجــه شــده
اســت.
ویژگــی اصلــی آن جوامــع ،درجــه اســتثنایی تقســیم بنــدی ذهنــی 6تحمیــل شــده توســط ساختارهایشــان اســت؛ لذا
هنجارهــای حاکــم بــر فعالیــت هــا در هــر حــوزه ،مختــص بــه همــان حــوزه اســت.بنابراین یــک جامعــه تقســیم بنــدی و
جــزء بنــدی شــده ،تحمیــل کننــده اخــاق متالشــی و خــرد اســت ( )Macintyrem,1998:235جــای تعجب نیســت
کــه جســتار فلســفی معاصــر و سیاســت معاصــر هــر دو بــروز دهنــده عالئــم ایــن جــزء بنــدی ذهنی مــی باشــند .هر یک
از ایــن دو بــه یــک حــوزه تخصصــی و حرفــه ای از فعالیــت هــا بــدل شــده انــد کــه از اصطالحــات و ژانرهــای خــاص،
انــواع منحصــر بفــرد کارورزی ،و روش هــای خــاص بــرای حفاظــت از خــود در برابــر هــر آنچــه کــه بــه طــور جــدی
فعالیــت هــای آنهــا را مــورد ســؤال قــرار دهــد برخــوردار هســتند(.) Macintyrer,1998:236

تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه فلســفه بــه صــورت غیرسیاســی ارائه شــده اســت ،سیاســت نیــز متقاب ً
ال بــه صورت غیرفلســفی

ارائــه گردیــده اســت .خطابــه هــای زندگــی سیاســی گاهــی اوقــات خــاف ایــن موضــوع را نشــان مــی دهــد ،امــا

شــکافی وســیع بیــن خطابــه 7و انــواع اســتدالل هایــی کــه عمـ ً
ا در سیاســت معاصــر مؤثــر هســتند وجــود دارد .دولــت
6- compartmentalization
7- rhetoric
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مــدرن مجموعــه ای بــزرگ ،پیچیــده و اغلــب متزلــزل از نهادهــای یکپارچــه ای اســت کــه بــه صــورت نــه چنــدان
منســجم اخــاق فایــده عمومــی شــرکت هــا را بــا ادعاهــای پــر طمطــراق 8بــرای تجســم آرمــان هــای آزادی و عدالــت
ترکیــب مــی کنــد .سیاســت عبــارت اســت از حــوزه ای کــه در آن رابطــه افــراد دولتــی بــا جنبــه هــای مختلــف فعالیــت
دولتــی ســازماندهی شــده اســت ،بــه طــوری کــه فعالیــت هــای آن دســته از افــراد بــه هیــچ وجــه بــه طریق اساســی مخل
و برهــم زننــده آن رابطــه نخواهــد بــود .رأی دهنــدگان در کشــورهای لیبــرال دموکراســی 9بــه نوعــی آزاد هســتند بــه
آن کــس یــا آنچــه انتخــاب مــی کننــد رأی بدهنــد ،امــا رأی آنهــا مؤثــر واقــع نخواهــد شــد مگــر آنکــه بــه یکــی از
گزینــه هایــی رأی بدهنــد کــه توســط نخبــگان سیاســی بــرای آنهــا تعریــف و مشــخص شــده اســت .سیاســت متعــارف
محدودیــت هایــی را بــرای امــکان عملــی ایجــاد مــی کنــد ،محدودیــت هایــی کــه مشــخصاً توســط اســلوب هــای
گفتمــان آن ،پیــش فــرض گرفتــه شــده انــد امــا بــه طــور آشــکار بیــان نشــده انــد .از ایــن رو ،عــدم مناظــره گســترده
اســتداللی کــه بــه صراحــت بــه مســائل مربــوط بــه ایــن محدودیــت هــا مــی پردازنــد و لــذا عــدم بحــث فزاینــده در ایــن
زمینــه ،بــرای قلمــرو سیاســی حائــز اهمیــت اســت .یــک روش بــرای تحقــق ایــن هــدف ،جلوگیــری از تجدیــد نظــر در
اصــول اولیــه آن اســت .بنابرایــن در عمــل ،کســانی کــه در ایــن دوره گفتگــوی سیاســی خواســتار اراده خــدا یــا قانــون
طبیعــی یــا حصــول بیشــترین خوشــبختی بــرای بیشــترین افــراد ممکــن و یــا امــر مطلــق هســتند تنهــا بــه عنــوان افــرادی
کــه چاشــنی خطابــی را بــه بازنمایــی هــای خــود مــی افزاینــد ،و نــه افــراد درگیــر در مباحثــه مســتدل جــدی ،در نظــر
گرفتــه مــی شــوند.
زمانــی کــه بــه صــورت مــوردی برخــی از مســائل خــارج از سیاســت ،همانگونــه کــه در حــال حاضــر بــه طــور
معمــول قابــل درک هســتند ،مطــرح مــی شوند(مســائلی ماننــد آنچــه در ایــاالت متحــده آمریــکا توســط جنبــش حقوق
مدنــی و یــا اختــاف در زمینــه ســقط جنیــن مطــرح شــده) ،بــه اصــول اولیــه غیــر قابــل اجتنــاب رجــوع داده مــی شــود،
وظیفــه فعــاالن حرفــه ای سیاســی جلوگیــری و خامــوش کــردن این مســائل اســت ،به طوری کــه هیچگونه درخواســت
تجدیــد نظــر سیاســی در مــورد اصــول اولیــه بــه یــک بحــث فلســفی در ارتباط بــا اصــول اولیه بــدل نمی شــود .موفقیت
فعــاالن سیاســی در دســتیابی بــه ایــن مســئله ،تجســم بخــش ســطحی اســت کــه در آن سیاســت بــا موفقیــت از فلســفه و
فلســفه از سیاســت مجــزا گردیــده اســت (.)Macintyrem,1998:236-237
بــه نظــر او ،فلســفه سیاســی و اخالقــی معاصــر ترکیبــی اســت از تکــه هایــی ناســازگار از اخــاق خداگــرای یهــودی
 مســیحی کــه بــه شــدت ســکوالریزه شــده انــد .از ایــن رو ،ایــن نظــام اخالقــی از درون ازهــم گســیخته و بــه لحــاظ8- inflated
9- liberal democracies
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نظــری ،غیرمنســجم اســت.مک اینتایــر در جســتجوی تکــه هایــی از اخــاق اســت کــه در جوامع بــه دورمانــده از دنیای
مــدرن دیــده مــی شــود .چــون ایــن نظــام هــا مــی تواننــد مفاهیــم یکدیگــر را بازخوانــی کننــد ،لــذا امــکان توافــق یــا
اختــاف در آنهــا ممکــن اســت زیــرا توافــق و اختــاف عقالنــی تنهــا در چارچــوب و پارادایــم ثابــت ممکــن اســت.
بــر اســاس ایــن نظریــه ،روش شناســی او در فلســفه اخالق ،مراجعه به تاریخ و فلســفه اســت  .او نظریــه ای را برتر می
دانــد کــه بتوانــد نقــاط ضعــف و قــوت روش هــای دیگــر را به خوبــی تبیین کند .مــک اینتایــردر کتاب «در جســتجوی
فضیلــت» ظهــور نهضــت روشــنگری ،ارائــه نظریــات کانــت ،ســود گــروی جان اســتوارت میــل و بنتــام ،عاطفــه گرایی
و ...را از عوامــل ایــن غفلــت برمــی شــمرد .وی معتقــد اســت کــه از دســت رفتــن نظریــه غایــت گرایــی ارســطویی کــه
پیامــد تحــوالت و تفکــرات عصــر مدرنیتــه می باشــد از جمله علل مهــم ایــن غفلــت اســت(.)Macintyre:1981:5
ل فکــر بــهتصــور یــک دنیــای خیالــی آغــاز
ت اهـ 
پیــرو همیــن امــر مـــک ایـــنتایر اثــر «در پــی فضیلــت» را بــا دعــو 
ی و ســرمایهداری در دنیــای معاصــر برجــای گــذارده
میکنــد و میگویــد بیایــد آثــار زیانبــاری را کـ ه علـ م و تکنولــوژ 
ی کــه بهواســطه کابرد علــم ژنتیک در کشــاورزی
(ماننــد آلودگیهایــی کــه در محیــط زیســت بهوجــود آمـــده ،فجایع 
ی کـه
ی و ) ...در نظــر بگیریــد .بـ ه عقیــده مــک اینتایــر مصیبتـ 
ایجــاد شــده ،آلودگــی و مضــرات نیروگاههــای هســتها 
ن وضعیــت خیالــی اســت .مــک
پــس از طــرح نهضــت روشــنگری بــر فلســفه اخــاق نــازل شــده اســت ،شــبی ه بــ ه ایــ 
ی میدانــ د کــ ه بنابــر اصطالحــات
اینتایــر ضعــف اصلــی دولــت بورژوایــی مــدرن را رســیدن بــه وضعیتــی اخالقــ 
ارســطویی «حــرص و طمــع» نامیــده میشــود .میــل بــه داشــتن هــر چ ـ ه بیشــت ر کاال پایـــه اصـــلی اقتصــاد مصرفــی و
ســرمایهداری معاصــر اســت و دولــت مــدرن خــادم نیروهــای مســلط چنیــن اقتصــادی اسـت .بهنظـ ر مــک اینتایــر بــازار
ی کــرد ن رونــد تحقــق بخشــیدن بــه یــک زنـــدگی
آزاد و ســرمایهداری ،ســاختار جوامــع را در توانایــی بــرای عقالنـ 
ت و در تــاش اســت تــا کــه راهحلــی
ن اسـ 
ب جــدی مواجــه نمــوده اســت .مــک اینتایــر بدبیـ 
فـــضیلتمندان ه بـا آســی 
ی اصـــلی
بــرای مســائل و معضــات مدرنیتــه معرفــی نمایــد (رجــو ع شــو د بــه :لگنهــاوزن .)1392 ،بــههــر حــال ،مدعــا 
ت کــ ه اخـــاق مـــتجدد در وضعیتــی نابســامان و بحرانی قــرار دارد.
ک ایـــنتای ر د ر کتــاب «در پــی فضیلت» این اسـ 
مــ 
ی ی ـا صورتبنــدی
تشــخیص ایــن بیمــاری و بحــرا ن ب ـ ر ســاختار کتــاب مهــم او حاکــم اس ـت .وی مدرنیتــه را شــکل 
اجتماعــی -فرهنگــی مـــعرفی کـــر د کــ ه ایــن دوران حیــات فکــری و اجتماعــی اروپــا از پایــان ســده هفدهــم و آغـــاز
ن فاصلـ ه تغییــر و تحــوالت زیــادی بهوقوع
ســـده هجدهـ م پدیـ د آمــد و تــا پایــان ســده نوزدهـ م بـ ه درازا کشــید .در ایـ 
تو
ت و میــان اخــاق و الهـــیات فـــاصله افـــتاد و اصــل اســتنتاج اصــول اخالقــی از پایـهای غیــر از احــکا م شــریع 
پیوسـ 
کتابهــای مـــقدس رواج یافــت.
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نقد اخالق عاطفه گرایی در غرب
هـــمانطو ر کــ ه پیـــشت ر ذکـ ر شــد ،مــک اینتایــر بحــث خــود را در مهمتریــن کتابــش «در پــی فضیلــت» ،بــا یــک
فــرض نگرانکـــننده کـــه حـــکایت از بحرانــی بــودن اوضــاع دارد آغــاز میکند .ا ز نظــر وی« ،زبــان اخــاق ،در جهان
واقعــی مــا ،درســت بههمــان حـــد دچـــار نابســامانی جدی اســت کــه زبان علــوم طبیعــی در آن جهــان خیالــی» .اگر این
نظــر درســـت بـــاشد ،آنـچــه مـا د ر اختیــار داریــم قســمتهای پراکنــدهای اســت از یــک شــاکله مفهومــی بــدون قراین
و زمینههــای الزم بــرای دریـــافت مـــعانی .در واقــع مــا شــبحی از اخــاق در اختیــار داریــم و درک نظــری و عملی خود
را در مــورد اخالق از دســت دادهایم (مـــک ایـــنتایر.)23-24 :1393 ،
ت میدهـد .دنیایــی کــه در آن افــراد،
در واقــع مــک اینتایــر تصویــری از دنیایــی سرشــار از آشــفتگی فکــری بهدسـ 
د ر جامع ـهای از هـــم گـــسیخته و شــرحه شــرحه زندگــی میکننــد ،امــا خودشــان از حــال و روز آشــوبزده خــود
ی اســت ،منتهــا
ج و آشــوب 
بیخبرنــد .او در تشــریح بـــیشتر بـــحران مــیگوید جهــا ن مــدر ن واقعــی در چنیــن هرجومــر 
نــه در زمینــه علــوم اجتماعــی ،بلکــه در زمینــه اخـــاق بـــحران رایـــج اســت .امــا دسـتکم یــک مکتب مهم در فلســفه
اخــاق وجــود دارد کــه ایــن تـــناقضنما را تـــصدیق میکنـ د و میپذیــر د و آن مکتــب «عاطفهگرایــی »10اســت.
بنا به نظر مک اینتایر ما در چنین فرهنگ عاطفهگرایی زندگی مــیکنیم« .مکتبی که تمام قضاوتهای سنجشپذیر

11

و بـه معنـای اختصاصیتـر تمام قضاوتهای اخالقی 12چیزی نیسـتند جز بیان ترجیحات ،13نگرشـها و احساسـات 14تا جایی
که آنها را ذاتاً اخالقی یا سـنجشپذیر بدانیم » ( .)MacIntyre,1985:11-12در دنیایی که مردم در آن به عاطفه گرایی

پیوسـتهاند قضاوتهـای اخالقـی  ،از آنجـا کـه نمیتواننـد بـا دالیل قانعکننده اسـتفاده شـوند ،به دو دلیـل مورد اسـتفاده قرار
میگیرنـد :بـرای بیـان رجحانهـای خود ،و تالش برای تغییر احساسـات و نگرش کسـانی که با آنها مخالف هسـتیم تا آنها
را بـا خـود موافـق کنیـم و رجحانهای خود را با آنها به اشـتراک گذاریـم .مک اینتایر بـاور دارد عاطفه گرایی یک مکتب
کاذبـی 15اسـت چـرا کـه مـا در حقیقـت به طور عقالنی بهترین شـیوه ممکـن زندگی برای بشـر را تعیین میکنیـم ،بنابراین
میتوانیم قضاوتهای اخالقی داشـته باشیم که بیشـتر از ترجیحات صرف 16باشـند(.)Clayton,2000:7
10- Emotionalism
11- evaluative judgments
12- moral judgments
13- expressions of preference
14- attitude or feeling
15- false
16- mere preferences
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اگـــر عاطفهگرایــی را نظریـهای در بــاب معنــای گزارههــای اخالقــی بدانیــم نظریهای نادرســت اســت ،زیرا اکـــنون
مـــا ا ز گزارههــای اخالقــی بهمثابــه شــیوهای بــرای ابــراز احـــساسات و نـــگرشهای بــهشدت دلبخواهــی و ســلیقهای
اســتفاده میکنیــم (حســینی بهشــتی .)61-59 :1380 ،خـــردمندترین مـــدافعان عاطفهگرایــی ،آنرا بهعنــوان نظریـهای
ح ســاختهاند کــه مدعــی تـــبیین تـــمامی احــکام ارزشــی اســت .از نظر مـــک
ی مطــر 
ی اخالقـ 
در بــاب معنــای گزارههــا 
ایـــنتایر ،عاطفهگرایــی یـــک نـــظریه اخـــاقی اســتکـ ه بــر اســاس آن همــه ارزش -داوریهــا و بــهویژه داوریهــای

ی یــا ارزشگذارانهانــد ،صرفــا بیــان پســندها و نـــاپسندها ،نـــگرشها و
اخالقــی ،از آن حیــث کــ ه خصلتــاً اخالقــ 

احساســات هســتند (مــک اینتایــر .)42-38 :1393 ،بـ ر ایـــن مبنــا ،در جهــان معاصــر ،گـــزارههای اخـــاقی چیــزی جــز
ی تمایــات و ترجیحــات فــردی را فــارغ
ف و ســـایق فــردی تلقــی نمیشــوند .عاطفهگرایـ 
ابــراز احساســات ،عـــواط 
از پیوندهــای انســان بــا اجتمــاع در کـــانون تـــوجه خود قرار میدهد .در ســنت اخـــاقی لیـــبرال ،یـــک گــزاره اخالقی
نــهتنها بـــرای ابــراز عواطــف فــردی بــهکار مــیرود ،بلکـ ه فرد با ایــن ابــراز نظر ،درصــدد تاثیرگــذاری بر دیگــران نیز
هســت .به ایـــن مـــعنا که هر فرد برای دســتیابی بـــه اهـــداف شــخصی خـــود تـــاش مــیکند تا ســایق و احساســات
ق میــل خــود درآورد و آنهــا را بــا خــود همــراه ســازد .در نظــر مــک اینتایــر ایــن شــیوه از مباحــث
دیـــگران را مطاب ـ 
اخـــاقی چـــیزی جــز اســتفاده ابــزاری از دیگــران برای غـــایات فـــردی نـــیست (مـــالهال .)86 :1386 ،در نتیجه ،تجربه
زنـــدگی اخـــاقی معاصــر غــرب سرشــتی تناقضنمــا دارد ،زیــرا هــر یــک از مــا یــاد گرفتــه اســت کــه خــود را فاعــل
اخـــاقی خـــود مـــختار بداند ،اما د ر عینحال هر یک از ما ،درگـــیر شـــیوههایی از دیـــوانساالری یـــا تـــجملپرستی
مــیشود کــه مــا را دچــار روابــط «اســتثمارگرانه» بــا دیگــران میکنــد .بــرای حفــظ خودمختــاری خــود یــاد گرفتهایــم
ش بدانیــم ،آرزو میکنیــم دیگــران مـا را اســتثما ر نکننــد ،در مقــام عمــل بـــرای محقــق ســاختن اصــول
تــا آنرا بـا ارز 
و دیــدگاه خویــش ،فــراروی خویــش راهــی جــز اســتثمار دیگــران نمیبینیــم .ناســازگاری موجــود در رویکرده ـا و
ث آن بودهایــم (مــک اینتایــر.)129 :1393 ،
تجربـ ه مـا ناشــی از شــاکله مفهومــی ناســازگاری اســت کــه مـا وار 
ک اینتایـ ر ا ز فرهنــگ و نظــام اخالقی مــدرن با
بــا ایـــن اوصـــاف بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجه داشــت کــه تحلیل مـ 
تحلیلهــا و نقدهایــی کــه از لیبرالیسـ م دارد همگــرا هســتند .وی لیبرالیســم را بخشــی از پــروژهای میدانــد کــه از عصــر
روشـــنگری آغـــاز شــده اســت و ا ز نــگا ه ا و زوال مباحــث اخالقــی بــه عصر روشــنگری و لیبرالیســم و تلقــی دلبخواهی
ق بــاز میگــردد .او لیبرالهــا را مــورد مواخــذه قــرار میدهــد کــه بــر تـــلقی احـــساسگرایانه از
و ســوبژکتیو ا ز اخــا 
ی اصــرا ر میورزنـ د و در نـــتیجه رویـــکردی غیــر عینــی و ذهنــی از اخــاق را رواج میدهنــد کـ ه زمینهســاز
فــرد انســان 
ی د ر عصــر
بحــرا ن شــده اســت (واعظــی .)4-5 :1378 ،بــر ایــن مبنــا اســت کــه مــک اینتایــر قائــل بــه بحــرا ن اخالق ـ 
ن نارســاییها
مـــدرن اســـت و بهنظــر او نارســایی و بحــران اصـــلی تـــفکر انســان مــدرن« ،نارســایی اخالقــی» اسـت .ایـ 
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آثــار و عوارضــش را در عرصههــای مختلــف از جملــه «سیاســت» نشــان داده اسـت .ديــدگاه وى را از ايــن جهــت نـــيز
ق ليبرالــى آ ن درافتــاده و بــه شـــدت هـــرچه
مـــىتوان مهــم دانســت كــه در اوج مدرنيتــه بــا تفكــر مدرنيســم و اخــا 
ب امــروزى را بـــه چـــالش مـــىكشد .وى بــر ايــن باور اســت كه جامعه غـــربى
تمامتــر مبانــى اخالقــى پرطـــرفدا ر غـــر 
بـــه دليــل ضعــف مبانــى از نابســامانى اخالقــى بــه شــدت رنج مىبــرد و ادعا مىكنــ د كه تـــنها درمــان آن ،بازگشــت به
ارســطوگرايى اســت .البـــته مراد وى از ارســطوگرايى نه هـــمان تـــفكر ارســطاطاليس پيش از ميالد ،بلكه حفظ شـــاكله
آن تـــفكر بــه همــراه برخــى اصالحات اسـت.
ت تـا از يــك ســو ،ســلط ه ديدگاههــاى همســو بــا مدرنيتــه همچــون
مــک اینتایــر در آثــار خــود تــاش كــرده اسـ 
عـاطفهگـــرايى را در فـــرهنگ معاصر نشــان دهد و از ســوى ديگر ،با بررســى ريشـههاى شــكلگيرى آنـــها ارزيابـــى
كنــد كــه چگونــه مىتــوان بـ ر آ ن فائق شــد و معيارهــاى اخالقــى عينــى و غيرشــخصى را جايگزين معيارهاى شــخصى
نـــمود (مـــالهال .)85 :1386 ،رويكــرد مــک اینتایــر معطــوف بــه نگــرش انتقــادی و تحلیــل تاریخــی فرهنگ غــرب در
دوران مــدرن اســت كــه از عصــر روشــنگری و بــر اســاس لیبرالیســم شــكل گرفتــه اســت .دغدغه مــک اینتایر ،بررســی
منشــأ رشــد و زوال فرهنــگ اخالقــی و سیاســی غــرب اســت .او منتقــد کل ســنت اخالقــی و سیاســی غــرب در دوره
مــدرن اســت .البتــه مــک اینتایــر لیبرالیســم را بــه برداشــتی نامنســجم و از پیــش فردیــت یافتــه ،از انســان ،نادیدهگرفتــن
اهمیــت هویــت جمعــی و همچنیــن ادعــای بیطرفــی در عیــن بیطــرف نبــودن ،متهــم میکنــد .بــه نظــر او ،فرهنــگ
اخالقــی و سیاســی معاصــر در حالــت ســردرگمی اســت .او کتــاب «در پــی فضیلــت» را بــا ایــن نکتــه آغــاز میکنــد
کــه لیبرال-دموکراسـیهای جدیــد پــر از مباحثههایــی میــان کســانی اســت کــه در موضوعــات مختلــف نظیــر درســتی

ســقط جنیــن ،موجــه بــودن آموزههــای بازدارندگــی در عصــر اتــم ،و ســاختار جوامــع حقیقتـاً عادالنــه ،دارای مواضــع

اخالقــی متضــاد هســتند (مالهــال و ســوئیفت )۸۱ :۱۳۸6 ،و ایــن تضادهــا بــه حــدی اســت کــه امیــدی بــه رســیدن بــه
توافــق در بیــن طرفــداران دیدگاههــای مختلــف وجــود نــدارد امــا هــر کــدام ســعی در عقالنــی نشــان دادن دیدگاههــای
خــود هســتند ،حــال آنکــه همــه آنهــا رویکــردی ســلیقهای بــه اخــاق دارنــد و تــاش آنهــا بــرای عقالنــی جلــوه دادن
دیدگاههــای اخالقیشــان تالشــی بیهــوده اســت .در واقــع ادعــای اصلــی او ایــن اســت کــه فرهنــگ اخالقــی غــرب
عاطفهگــرا شــده اســت و از عینیگرایــی فاصلــه پیــدا كــرده اســت .بــه نظــر او در دوره کالســیک چنیــن نبــوده اســت
و اخــاق عینیگــرا بــوده اســت یعنــی اینکــه در دوره کالســیک معیارهایــی بــرای ارزیابــی اخالقــی در جامعــه وجــود
داشــت لیکــن بــا دوره روشــنگری عاطفهگرایــی در فرهنــگ غــرب شــروع شــده و در لیبرالیســم تبلــور یافتــه اســت.
بــر اســاس ایــن عطفهگرایــی دیگــر نمیتــوان معیارهایــی عقالنــی بــرای ارزیابــی اخالقــی پیــدا کــرد .بنابرایــن ،در
واقــع «خــود» مــدرن کــه بــه رضایــت اجتماعــی عاطفهگــروی پیونــد خــورده و از آن تــراوش میکنــد ،امــری ثابــت
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یــا محــدود بــوده و از همــه مظهــر یــا خصایــص اجتماعـیاش مســتقل ،و فاقــد تاریخــی عقالنــی اســت .هویــت او نه در
هیــچ زمــان خاصــی و نــه در طــول دوران بــه وســیله نگرشهــا ،خصایــص یــا جریــان زندگـیاش ثابــت نشــده یــا بــه
آن بســتگی نــدارد .نــه شــخصیت او و نــه تاری ـخاش جــزء ذات او نیســت ،در واقــع ذات او یــک خصلــت انتزاعــی و
شــبهوار دارد (همــان .)۸۸ :او بدیــن شــیوه بــه نقــد لیبرالیســم رالــزی پرداختــه و مینویســد :بــه نظــر رالــز جامعــه ترکیبــی
از افــراد اســت؛ افــرادی کــه هــر یــک خــاص هســتند و ســپس بــه هــم میپیوندنــد و اصــول و قوانیــن مشــترکی را
بــرای زندگــی تدویــن میکننــد [ ]...یعنــی ایــن افــراد مقــدم بــر جامعــه هســتند و جامعــه در مرحلــه بعــد قــرار دارد ،و
شــناختن عالیــق افــراد بــر پیدایــش هــر نــوع رابطــه اخالقــی یــا اجتماعــی میــان آنهــا مقــدم و مســتقل از جامعــه اســت
( .)MacIntyre, 2007: 232-233رالــز مدعــی اســت کــه اصــول عدالــت او بــرای همــگان اصولــی عقالنــی هســتند،
حــال آنکــه بــه بــاور مــک اینتایــر نبــود پیوندهــای اجتماعــی محکمــی کــه فضــا را بــرای چنیــن برداشــتی از عدالــت
کــه میتوانــد مــورد پذیــرش همــه واقــع شــود ،محکــوم بــه شکســت اســت ،زیــرا بــا فقــدان برداشــت مشــترکی از خیــر
کــه مــورد التــزام جامعــه باشــد هیــچ شــکل ســازگاری از اجتمــاع سیاســی قابــل تحقــق نیســت .ایــن در حالــی اســت که
رالــز هــر برداشــت مشــترکی از خیــر را رد میکنــد .مــک اینتایــر یــک زمینــه اجتماعــی بــرای تحقــق زندگــی نیــک
را ضــروری میدانــد ،جماعتگرایــی او بــا توجــه بــه بحــث او در نقــش ســنت در شــكلدهی هویــت اخالقــی فــرد،
رنــگ روشـنتری بــه خــود میگیــرد .وی بــر آن اســت كــه هــر كــس ،دارای نقطــه آغازیــن اخالقــی اســت كــه بــر
اســاس و متأثــر از خانــواده ،قــوم و قبیلــه و ملیــت و شــهر و آئیــن حاكــم بــر گذشــته ســرزمین وی شــكل گرفتــه اســت.
ســنتی كــه فــرد در آن تنفــس میكنــد ،خصوصیــت اخالقــی زندگــی هــر فــرد را تحــت تأثیــر خــود قــرار میدهــد.
بنــا بــر نظــر مــك اینتایــر هویــت تاریخــی ،مطابــق و همســو بــا هویــت اجتماعــی او ســامان مییابــد و شــخص ،وارث
هویــت اجتماعــی جامعــه خویــش خواهــد بــود (واعظــی .)۱۳۸۷ ،وی بــر آن اســت کــه ،هویت داشــتن عبارت اســت از
دانســتن ایــن کــه مــن در تاریخــی حرکــت میکنــم کــه نــه آن را میطلبــم و نــه جلــو آن را میگیــرم ،تاریخــی کــه بــا
ایــن حــال بــرای انتخابهــا و رفتــار مــن پیامدهایــی دارد .آن [تاریــخ] مــرا بــه برخــی نزدیکتــر و از دیگــران دورتــر
میســازد ،برخــی اهــداف را مناس ـبتر میســازد ،برخــی دیگــر را کمتــر چنیــن میکنــد .مــن بــه عنــوان موجــودی
خودتفســیرگر میتوانــم دربــاره تاریخــم تامــل کنــم و بــه ایــن معنــا از آن فاصلــه بگیــرم ،امــا فاصلــه همیشــه نامطمئــن
و گذراســت ،ســرانجام نقطــه تامــل بیــرون از خــود تاریــخ بــه دســت نمیآیــد (بــه نقــل از جیکوبــز.)۱۹۸ :۱۳۸۶ ،
بنابرایــن میتــوان گفــت کــه از دیــدگاه مــک اینتایــر ،فرهنگهــا زمینــه و منبــع ســنتهای تحقیــق اخالقــی هســتند.
ایــن تفســیر از فرهنــگ چندیــن پیامــد را دنبــال دارد کــه در کل عبارتنــد از :الــف) از دیــدگاه وی هــر نظــام اخالقــی و
نظریــه اخالقــی بــه زمینــه فرهنگــی خــاص تعلــق دارد .بنابرایــن ممکــن اســت دو یــا چنــد فلســفه اخــاق رقیــب زمینــه
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فرهنگــی مشــترکی داشــته باشــند ،یــا بــه زمینههــای فرهنگــی متفاوتــی تعلــق داشــته باشــند .ب) تفســیر او از فرهنــگ
رابطــه فرهنــگ و اخــاق را بــه روشــنی نمایــان اســت .ج) بــر اســاس ایــن تفســیر ،نقــش گونههــای مختلــف تحقیــق
اخالقــی در فرهنگهــای گوناگــون بــه آســانی قابــل تبییــن اســت و منشــاء تفــاوت مابیــن جوامــع مختلــف بــه وضــوح
درک میشــود .د) بــه هنــگام طــرح سیاســت ،گوناگونــی موجــود مابیــن جوامــع فرهنگــی ،از حفاظــت ایــن یــا آن
جامعــه فرهنگــی بــر مبنــای حفاظــت از برخــی از اجــزای فرهنــگ ،مانند زبــان ،فراتــر مــی رود .برخالف مفهــوم لیبرالی
فرهنــگ ،بــر اســاس ایــن تفســیر هیــچ جامعــه فرهنگــی از سیاســت گوناگونــی فرهنگــی مســتثنی نمیشــود .چــون
هیــچ نــوع برتــری بــرای فرهنــگ یــا فرهنگهایــی خــاص مفــروض انگاشــته نمیشــود ،هیــچ اســتثنایی نیــز مطــرح
نمیشــود .دو ســطح مختلــف کــه دســتورات اخالقــی میتواننــد در آنهــا مــورد توجــه قــرار گیرنــد؛ در یــک ســطح
ویژگیهــای فرهنگــی دارای اهمیــت بســیار اســت و در نتیجــه ،تفــاوت مابیــن ســنتهای تحقیقــی اخالقــی مختلف در
گســتردهترین شــکل آن مطــرح اســت؛ و در ســطح دیگــر مفاهیــم اخالقــی ،هــر چنــد بســیار نحیــف ،مــورد توجهانــد
(بهشــتی حســینی.)۹۶ :۱۳۸۰ ،
در واقــع مــک اینتایــر از نوعــی فضلیتگرایــی جدیــد ســخن میگویــد کــه ریشــه آن را در نظــام اخالقــی ارســطو
میتــوان جســت .در نظــام اخالقــی ارســطو انســانها دارای ماهیــت خاصــی هســتند کــه اهــداف و مقاصــد مشــخصی را
بــرای آنهــا تعییــن میکنــد ،و فضیلتهــا آن دســته از کمــاالت شــخصیتی هســتند کــه حرکــت بــه ســوی ایــن غایــت
خــاص انســانی را بــرای آنهــا ممکــن میســازد ،بــه عقیــدۀ وی هــر موجــود طبیعــی غایتــی دارد کــه طبیعــت در آن تعبیه
کــرده اســت ،بــر طبــق برداشــت ارســطو ،کســب فضیلتهــا در بیــرون از جامعــه سیاســی ممکــن نیســت و انســان بــرای
کســب فضیلــت بایــد در شــهر زندگــی کنــد ،و ایــن زندگــی جمعی اســت کــه امکانــات الزم بــرای زندگی بــا فضیلت
را فراهــم میکنــد.

بازگشت به ارسطو
بــه نظــر مــک اینتایــر بــرای ســالم مانــدن از اشــتباههای مدرنیســم و لیبرالیســم تنهــا دو راه وجــود دارد :یــا بایــد
پــوچ گرایــی نیچــه را پذیرفــت و یــا بایــد بــه اخــاق ارســطویی بازگشــت .ولــی بازگشــت بــه ارســطو صرفــا بــه
معنــای بازگشــت بــه نظامهــای فکــری یونــان یــا قــرون وســطی نیســت .اگــر بخواهیــم بــا موفقیــت بــه اشــکالهای عصــر
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روشــنفکری بــه فلســفه مدرســی پاســخ گوییــم ،بایــد بــه نــوع اصــاح شــده و هماهنــگ بــا علــوم جدیــد از مکتــب
ارســطو بازگردیــم .ایــن بدیــن معناســت کــه نبایــد تصــور کــرد کــه غایــت یــا هــدف انســان بــه وســیله زیســت شناســی
تعیــن مــی یابــد بلکــه هــدف او را مــی تــوان بــا تامــل در تاریــخ و عملکردهــا و ســنتهای انســانی کــه در طــول تاریــخ
تکامــل یافتــه اســت کشــف نمــود.
در بخــش دیگــر از در جســتجوی فضیلــت ،مؤلــف بــه شــرح و بســط مبانــی تاریخــی مکتــب ارســطو و شــکل
گیــری نظریــه فضیلــت مــی پــردازد .نســبی انــگاری مــک اینتایــر ،همچــون منتقــدان نیچــه مســلک کــه غــرور و نخوت
عصــر روشــنفکری را بــه بــاد انتقــاد مــی گرفتنــد ،مــی پذیــرد کــه دیــدگاه مطلقــی وجــود نــدارد تــا از طریــق آن بــه
حقایــق مطلــق اخالقــی دســت یابیــم .بــه گفتــه وی هریــک از مــا انســانها بایــد جهــان را از جایــگاه خــاص خــود در
تاریــخ و جامعــه بنگــرد .در پــی ایــن اعتــراف بــود کــه بســیاری از منتقــدان در جســتجوی فضیلــت بــر آن شــدند تــا وی
را بــه نســبی انــگاری یــا اعتقــاد بــه اصالــت تاریــخ ،متهــم کننــد؛ و تــا حــد زیــادی در واکنــش بــه ایــن انتقــاد بــود کــه
کــدام عدالــت؟ کــدام عقالنیــت؟ نــگارش یافــت .مــک اینتایــر برخــاف پیــروان نیچــه یــا تبارشناســان عنوانــی کــه او
بــر متجددیــن متاخــر اطــاق مــی کنــد ( )7ایــن ادعــا را نمــی پذیــرد کــه چــون مــا در بنــد دیــدگاه هــای محــدود بــه
شــرایط تاریخــی و جایــگاه اجتماعــی خــود هســتیم بــه شــناخت یقینــی و حقیقــت مطلــق دسترســی نداریــم؛ بلکــه بــر
ایــن عقیــده اســت کــه انســان توانایــی شــناخت دیدگاههــای رقیــب را دارد ،حتــی زمانــی کــه نمــی تواند ترجمــان زبان
خــاص دیگــران باشــد .براســاس ایــن دیــدگاه ،ارزیابــی و داوری عقالنــی در مــورد نقــاط قــوت و ضعــف جهــان بینــی
و ایدئولوژیهــای رقیــب امــکان پذیــر اســت .مــک اینتایــر دامنــه ایــن بحــث را در کــدام عدالــت؟ کــدام عقالنیــت؟
بــه فراتــر از اخــاق ،کــه محــور بحــث او در در جســتجوی فضیلــت اســت ،مــی کشــاند و بــه خــود اصــول عقالنیــت
ســرایت مــی دهــد و بدیــن ترتیــب ،معرفــت شناســی را تحــت تاثیــر ژرف بینــی هــای تفکــر اخالقــی خویــش قــرار می
دهــد .کــدام عدالــت؟ کــدام عقالنیــت؟ دو موضــوع را بــه بحــث مــی گــذارد :نخســت ،ادامــه مباحــث در جســتجوی
فضیلــت در نقــد لیبرالیســم ،همــراه بــا تاییــد دیــدگاه دینــی ،و دوم ،رد و انــکار نســبی انــگاری ،همــراه بــا تاکیــد بــر
اهمیــت مالحظــات تاریخــی بــرای داوری در مناقشــات میــان ســنتها.
وقتـی دو سـنت فکـری آن قـدر از هـم فاصلـه دارنـد که یکی امـری را بدیهـی می دانـد و دیگری آن را مشـکوک
و غیـر قابـل درک تلقـی مـی کنـد ،در چنیـن وضعـی خـود اصول عقالنیـت زیـر سـؤال مـی رود ?Whose Justice

.Which Rationality,p.169
آنچـه مـک اینتایـر را بـی همتـا مـی سـازد این اسـت کـه از نظر او بحـث بر سـر فردگرایی یا لیبرالیسـم نیسـت بلکه
بـر سـر خـود مدرنیسـم اسـت .بنابرایـن او حتی مارکسیسـم را در قلمرو نقـد خویش می گنجانـد .نقد او بر لیبرالیسـم از
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بعضـی جهـات نظیـر نقـدش بـر نسـبی انـگاری اسـت .همـان گونه که نسـبی انـگاران بـا اعالم ایـن که حقیقـت مطلقی
نداریـم بـه تناقـض گویـی دچـار شـده انـد ،اگر براسـتی بـه صدق گفتـه خویـش معتقد باشـند ،لیبرالهـا نیز با اعلان بی
طرفـی نسـبت بـه همـه ایدئولوژیهـا به ضـد و نقیض گویی افتـاده اند وقتی کـه خود لیبرالیسـم در واقع یـک ایدئولوژی
محسـوب می گردد .لیبرالیسـم یک سـنت فکری اسـت و به اندازه هر سـنت فکری دیگری ایدئولوژیک اسـت و فقط
زمانی تحقیقات عالمانه را روا می دارد که در مجموعه شـیوه های ارزیابی پذیرفته شـده ای که ارزش معارضه جدی با
اصل لیبرالیسـم را انکار می کند جای گرفته باشـد ( .)Beiner,19:30-32وی برخالف نسـبی انگاران قایل به اصالت

تاریـخ ،بـر ایـن عقیده اسـت که دقیقـاً از طریق بررسـی تاریخ مباحث عقالنی اسـت که حقیقت بی زمان مکشـوف می
شـود و ادعـا مـی کند کـه این رویکرد بـه واقع مورد تاییـد توماس آکوینـاس اسـت(لگنهاوزن.)12 :1388،
ب فـــلسفى از ارائــه ديدگاهــى كارآمـ د
مــك اينتايــر مبــدأ شــكل گيــرى انديشـ ه جديـ د خــو د را نـــاتوانى مـــكات 
بــراى رفــع نابســامانى اخالقــى جوامــع مىدانــد .بـــه عقيــده وى ،پــس از آنكــه در دور ه رنســاس ،تفكــر ارســطويى
ل مســيحى بــه كنــا ر نهــاد ه شـد ،تأميــن مبانــى عـــقلى بـــراى جـــايگزين كــردن بــا ارســطوگرايى
آميختهشــده بــا فضايـ 
ب فـــلسفى نـــتوانستند عقالنيــت اخــاق را بـ ه درســتى
بــا مشــكل مواجــه گرديــد .از آن بــه بعــد ،هيــچ يــك ا ز مكاتـ 
أ ارســطوگرايى را پ ُـ ر نماينـد .نــه ديــدگاه مبتنى بــر اميــال و عواطــف نـــفسانى هـــيوم ()1711-1776
ن كننـ د و خـ 
تبييـ 

ن فضيلتگرايــى ارســطويى شــود ،نــه وظيفهگرايــى
ت جايگزي ـ 
و عـــقل ســليم تومــاس ريــد ( )1710-1796توانس ـ 
ت راهگشـا باشــد ،نــه ســودگرايى بنتــام ( )1748-1832و ميــل ( )1806-1873توانســت
ت ( )1724-1804تـــوانس 
كانــ 
ب فوق
مشــكل اخــاق را حــل كنــد و نــه اخــاق ابرمــرد نـــيچه تـــوانست از اشـــكاالت مكاتــب قبل برهــد .تمــام مكات 
بــه گونـهاى بــا چالــش مواجهنــد و از حــل معضــات اخالقــى عـــاجز .شـــكست طــرح روشــنگرى در ارائــه ديدگاهى
مناســب و قابــل قبــول ،منشــأ نابســامانىهاى اخالقىاى شــد كه با تـــرويج تـــفكرات مـــدرنيت ه د ر قالــب مكاتب مختلف
از عاطفهگرايــى گرفتــه تــا اخــاق نيچ ـهاى بــه وجــود آمــده اســت.
در واقــع از دیدگاهــی هرمنوتیکــی تفســیری ،در کتــاب «در جســتجوی فضیلــت »17کــه در آن مک اینتایــر در قالب
یــک «ســنت ارســطویی» فردگرایــی راولــز را مــورد انتقــاد قــرار مــی دهــد (مــک اینتایــر  .)52-246 ،1985اگرچــه ایــن
کتــاب بــا عنــوان فرعــی «بررســی نظریــه اخالقــی »18منتشــر شــده ،امــا بــی درنــگ اظهــار مــی کنــد کــه «فلســفه اخالقی
بــه طــور ذاتــی متضمــن جامعــه شناســی اســت» و درکــی از نحــوه «تجســم مفاهیــم فلســفی در جهــان اجتماعــی واقعــی
و یــا امــکان تجســم آنهــا» را ارائــه مــی دهــد (مــک اینتایــر .)23 ،1985
17- After Virtue
18- A study in moral theory
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تفســیر مک اینتایر از ارســطو ســنتی اســت .منابع غیر مســتقیم تفســیر او ،بازنمایی فلســفه ارســطو اســت که توســط
دانشــمندان قــرون وســطی و هــگل و جانشــینان او ارائــه گردیــده اســت .از منظــر دانشــمندان قــرون وســطی ،فلســفه
عملــی ارســطو بــر مبنــای فلســفه نظــری وی بنــا شــده اســت در عین حــال مهم تریــن منبع پیوســته مــک اینتایــر ،الیزابت
انســکمب 19بــوده اســت .مــک اینتایــر بــه واســطه دیــدگاه انســکمب می گویــد که بســیار ممکن اســت اســتدالل عملی
برمبنــای شــرایط بــه عنــوان «قیــاس عملــی» درک شــود ،کــه در عــوض یــک نتیجــه گیری ســاده ،یــک عمــل واقعی را
تولیــد مــی کنــد (انســکمب  .)1957ایــن اســتدالل عملــی محصــول یــک شــور و مشــورت نیســت ،بلکه به واســطه یک
ویژگــی و شــخصیت حاصــل مــی شــود .یــک فــرد بــه یــک روش خــاص عمــل مــی کنــد زیــرا یــک فــرد ثابــت قــدم
اســت؛ یــک فــرد محاســبه نمــی کنــد کــه بــا انجــام یــک عمل چــه چیزهایــی را بــه دســت مــی آورد و یــا از دســت می
دهــد؛ یــک فــرد اقدامــی را انجــام مــی دهــد زیــرا مــی دانــد کــه آن کار درســت اســت .ایــن درک از اخــاق ارســطو
از ایــده دیگــری کــه مــک اینتایــر از انســکمب گرفتــه پشــتیبانی مــی کنــد :فلســفه اخــاق مــدرن «نتیجــه گــرا» بایــد
توســط یــک اخــاق فضیلــت کــه از منظــر مفهومــی کامــا روشــن و واضــح اســت به چالش کشــیده شــود (انســکمب
1957؛  .)1981بــا درک ایــن ایــده هــا ،مــک اینتایــر یــک ســنت فلســفه اخالقــی کــه چهــره های مشــروع آن ارســطو و
آکوینــاس 20هســتند را پذیرفتــه اســت .اقتبــاس مــک اینتایــر از ارســطو در کتــاب «درجســتجوی فضیلت» ،در مقایســه با
گادامــر در اقتبــاس فلســفی از برخــی از اســتدالل هــای اخالقــی ارســطو ،در عــوض تــاش بــرای اقتبــاس زبــان شناســی
کل طــرح مفهومــی ارســطو از فلســفه عملــی متمایز اســت.
روایــت توضیحــی کتــاب «در جســتجوی فضیلــت» از تــرک مــدرن و زودهنــگام فلســفه عملی ارســطو ،این فلســفه
عملــی را بــه واســطه واقــع شــدن ریشــه هــای ایــن حکمــت عملــی در یــک غایــت شناســی متافیزیکــی طبیعــی بــی
اعتبــار ســرزنش مــی کنــد .وظیفــه فلســفی کــه مــک اینتایــر خــود را در کتــاب «درجســتجوی فضیلــت» بــه آن ملــزم
مــی دانــد یافتــن برخــی جایگزیــن هــا ،یعنــی پایــه و اســاس «جامعــه شــناختی» بــرای یــک توجیــه غایــت شــناختی از
احــکام اخالقــی مــی باشــد .وی توضیــح مــی دهــد کــه ایــن اقــدام الزامــی اســت ،زیــرا شکســت روشــنفکری در توجیه
قواعــد اخالقــی بــه صــورت غیــر غایــت شــناختی نشــان دهنــده نیــاز بــه نــوع جدیــدی از توجیــه غایــت شــناختی مــی
باشــد .چنیــن توجیهــی برخــی از دیــگاه هــا در زمینــه «شــرایطی کــه انســان درصــورت درک ماهیــت اساســی خــود بــه
آن دســت مــی یافــت» یعنــی نیکــی و غایــت انســانی ،را بــا توجیــه قوانیــن و فضایــل اخالقــی بــه عنــوان ابــزاری بــرای
حرکــت از وضعیــت ناپختــه و ناآموختــه بــه ســوی منظــور مطلــوب یعنــی «جایگاهــی کــه انســان باید بــه آن دســت پیدا
)19- Elizabeth Anscombe (G. E. M. Anscombe
20- Aquinas
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کنــد» مفــروض مــی دارد (مــک اینتایــر  .)52 ،1985البتــه مشــکالت زیــادی در پــروژه تقلیــل غایــت شناســی بــه یــک
منطــق از ابزارهــا و اهــداف وجــود دارد.
ت بـــاو ر ارســـط و بــ ه اتحاد
ی ســنت ارســطویی در اخالق سیاســی ،معتقد اس 
ی بازســاز 
مکاینتایر در تالش خو د برا 
فضیلتهـا و هــراس پایــدار او از ســکون 21میتوانــد از اهمیــت منازعــات در زندگی بشــر بکاهد .در نـــظر مــکاینتایر،
تـــأکید ارســطو بــر غایــت شــکوفایی انســان در اخــاق را نمیتــوا ن بــه گونـهای تبیین کــرد کـ ه دیدگاههای مـــتعارض
مـــدرن دربـــارۀ فضیلــت را نیــز در برگیــرد .در واقــع ،بافتــار پولیــس یونانــی مدتهاســت از بین رفته اســت و ما اکـــنون
ی بــرای بازســازی آن بیابیــم .وی معتقــد اســت برداشــت ارســطو از فراینــد اســتدالل
ـی مناســب 
بـــاید چارچــوب مفهومـ 
ی اعمال
ب بــرا 
ن اســتدالل عملــی اســت کــه حاشــیههای مناسـ 
عـــملی 22در اســـاس کـــامال درســت اســت .در واقــع ایـ 
منعطــف قـــضاوت عـــادالن ه را فراهــم میســازد .امــا بایــد توجــه داشــت کــه ایــن فراینــد اســتداللی ،در مــواردی بــا
ی خیرهــا در
ی فضیلتهــا و اولویتهــای آنهــا بــر یکدیگـر؛ سلســلهبند 
مـــشکالت جـــدی روبــهرو اســت ،ماننـ د برخـ 
صــورت بــروز تعــارض در موقعیــت خـــاص مـــیا ن آنها؛ بــروز تعارض میــان خیر و فضیلــت و قیدگذاریهــای مختلف
ل بدنی،
ی فراینـ د اســتدالل عملــی رفتــار کنــد(ا ز جملــه ســامت کامـ 
بــرای حاکمــی کـ ه بـــتواند اخـــاقی و بـــر مبنــا 
ت عملی برای تشــخیص میــان انتخابهای
داشــتن ثــروت و وقــت کافی بـــرای تـــأمل ،فـــضیلتمندی و داشــتن عقالنی 
ی عمــل اخالقــی سیاســی،
مختلــف) .ایــن مــوارد نشــانگر آن اســـت کــ ه تــاش ارســطو بــرای کاســتن ا ز پیچیدگیهــا 
آن را پیچیدهتــر میســازد .پاســخ بــه ایــن مســائل منــوط بـــه آن اســـت کــه موقعیــت غایــت اخالقی ،کـ ه ارســطو آن را
ی برای تصدیق این غـــایت بـــر مـــبنای
ن روشـ 
ت شــو د و همچنی 
غایت زندگی بشــر میدانســت ،باز تـــعریف و تـــقوی 
عبــارات و روابطــی کــه لزومــا توســط خــود ارســـطو نـــیز مــورد توجه قــرا ر نگرفته اســت ،بــه کار مـیرود.
ـاب اخــاق میپــردازد .رویــۀ او بازگشــت
ی د ر بـ 
همانطــور پیشتــر اشــاره شــد مــک اینتایــر بــه بیــان جایگزینهایـ 
ی مــدرن
ی اخــاق لیبــرال و عاطفهگــرا 
ن بــرا 
ـوان جایگزی ـ 
بــه ارســطو یعنــی «نظریــه اخــاق فضیلتمحــور »23بــه عنـ 
ن او از نوعــی «ارســطوگرایی»
ت ارســطو نیــز وارد میکنــد ،لکـ 
اســـت .او در بـــرخی از نوشــتههایش ،ایراداتــی بـ ه نظــرا 
ســخن میگویــد کــه در آن هــم میتــوا ن ا ز ارســطو و تومــاس آکویینــی و هــم از ابــن ســینا و ابــن رشــد و دیگــران
نــام بُــرد.

ی وجــو د دارد :نخســت ،اینکــه متفکرا ن مــدرن ،در
ـن نظریهپــردازان مــدرن و انـــدیشه ارســـطو ،سـ ه تفــاوت بنیاد 
بیـ 
21- Aquinas
22- Practical reasoning
23- Virtue-based Moral Theory
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منظومۀ فکری مک اینتایر

ن حلقــه مفقوده
ن مهمتریـ 
ت غایــی»را از نظــا م فکــری خــود حــذف کردنــد .از نظــر مــک اینتایــر ،ایـ 
نخســتین گا م «علـ 
ن یک پدیــده طرح
ی تبییـ 
ی مــدرن اسـت .چـــهار امــ ر مــاده ،صــورت ،فاعــل و غایــت را کــه ارســطو بــرا 
تفکــر اخالقـ 
ـه چراهــا با لحـــاظ
ی «علــل اربعـه» تطــو ر یافــت .بــر ایــن اســاس ،پاســخ بـ 
کــرده بــود در اندیشــه ارســطوگرایان بــه تئــور 
کـــرد ن چـــها ر علــت فــوق ،قانعکننــد ه خواهد بـــود .بـــهطو ر مـــثال ،اگر ســاختن یــک خانـ ه را در نظر بگیریــم ،در آن
ی شــکل ظـــاهری و طـــرح
ت صــور 
ن خانـ ه بـ ه کار مـیرود ،علـ 
ت مــادی ،مــواردی اســت کــه در ســاخت 
صــورت :علـ 
ی خانه
خـــان ه اسـت ،علــت فاعلــی ،ســاخته شــدن خانــه توســط کـــارگرا ن اســـت و علــت غایــی یــا نهایــی ،هــدف کلـ 
ک علت
ت ا ز جمله انـــدامهای طـــبیعی ،یــ 
اســت؛ یعنــی خواســت انســان بــرای مســکن .ارســط و بــرای تمــا م محسوســا 
ک اینتایــر
غایــی قائــل میشــود و آن را فایــده یــا هــدف وجــودی 24آن میدانــد (زیبــاکالم .)40 :1378 ،از نـــظ ر م ـ 
ی اشــتباه اندیشــمندان مــدرن اسـت.
ت و حتـ 
ـن تفــاو 
حــذف علــت غایــی از تفکـ ر مــدرن ،بنیادیتریـ 
دومیــن وجــه تمایــز مـــدرنیستها و ارســـطوگرایان« ،جـــدایی واقعیــت از ارزش» نــزد متفکــران مــدرن اســت .ایدۀ
ل
ی مســائ 
ـای اخالقـی ،توصیفها 
ت دیـــوید هـــیوم نمــود بیشــتری دارد« .قضاوتهـ 
ش در نظــرا 
ت ا ز ارز 
جدایــی واقعیـ 
ی نیســتند .هــر عمــل بیرحمانـهای را در نظــر بگیریــد :به عنوا ن مـــثال ،قـــتل عـــمد .به هــر صورتی که میــل دارید
واقعـ 
آ ن را بررســی کنیــد ،در نهایــت آنچــه بــ ه نـــظر مــیآید ایــن اســت کــه آیــا میتوانیــد مســئله واقعــی یــا وجــود واقعی
ی خــاص ،انگیزهها،
کــه شــما آن را بــدی مــینامید ،پیـــدا کنیــد؟ ب ه هـــر صورتی به مســئله نــگاه کنید صرفــا احساســات 
ارادههـا و افــکا ر را درمییابیــد .هیــچ مـــوضوعی عـــینی و واقعــی در ایــن مــورد وجــود نــدارد[ ]...امــکان نــدارد کــه مــا

ط کنیـم»
ی «بایــد» و «نـــباید» را از رابـــطههای «هـــست» و «نیســت» کــه نوعـاً متفــاوت هســتند ،اســتنبا 
بتوانیــم رابطههــا 

ی را نـــشان میدهــد؛ ضمــن آنکــه جدایــی
ت در آنچــه آمــد بــه خوبــی رگههایــی از عـــاطفهگرای 
(همــان .)141 ،دقـ 
واقعیــت از ارزش را بــاز مینمایانــد.
ی غـــیر از روش معمول ارجـــاع
ی بشــر ،به طریق دیـــگر 
ی د ر زندگ 
افــزون بــر ایــن ،تعارضهــای اخـــاقی و ســـیاس 
ق قــرار گیــرد .مکاینتایــر بــرای ایــن کار ،بــه کنــش
بـــه تـــغییر ذائقــه یــا تغییــرات شــخصیتی افــراد ،مـــور دتـــصدی 

25

ی تـــوج ه بــه ســنت اخالقــی برمیگزیند .بازگشــت بـــه کنش ،عملی ضد جـــریان
ک روایــی را بـــرا 
بازمیگــردد و ســب 
مـــدرن اســت و در آن ،مکاینتایـر ،در صــورت بــروز تـــعارض مـــیا ن فضیلتهــای مختلــف ،کاری مبتنــی بــر غایــت
ی ا ز غایــت ،نـــمیتوان در تـــعارض میــان فضیلتهــا ،از میــان آنهــا انـــتخاب
ن برداشــت 
اخالقــی را مییابــد .بــدون داشــت 
ی به مثابه یک کل،
کـــرد؛ انـــتخابی که مســتلزم نـــگریستن بـــه زندگی به مثابۀ یـــک کـــل اســت .نگریســتن به زندگ 
24- Function
25- Practice
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ص کرده ،به ســـوی تـــکامل خویش گـــام بـــردارند
بــه افــرا د ایــن امــکان را میدهد کـــه جـــهت زندگی خود را مشــخ 
ب کننــد .ارائــه چـــنین برداشــتی از زندگــی ،الجــرم آ ن را از حیطــۀ بحثهــای
و در ایـــن راه ،اولویتهــا را انتخــا 
ی خــارج ،و بــه اجتمــاع سیاســی بازمیگردانــد؛ زیــرا افــراد مـــسئول انـــتخابهای خــود هســتند و ایــن ویژگــی
انتزاعـ 
کامال مـــختص بـه نـوع بـشر اسـت.
ت آن بــرای ارائ ه گزارشــی جامــع از گفتار سیاســی
انتخــاب ســبک روایـــی و بـــازگشت بــه گذشــته میتوانـ د قابلیـ 
را محــدود ســازد .در نــگاه ارســطو نیــز ،آنـــچه مـــه م اســـت ،محاســبۀ آینــده اســت و نــه بازگشــت به گـــذشته .آنـــچه
ـهم مــیباشد آن اســت کــه روایــت چگونــه میتوانــد گذشــته را بــه آینــده پیونــد زنــد .افــراد
در کـــار مـــکاینتایـ ر مــ 
ی هســتند.
ی اخالقـ 
ش بــه منصــۀ ظهــور میرســانند و در نتیجــه ،حامــان ســنتها 
اخالقــی ،فضیلــت را در بافتــار کنـ 
ن ســنتها میگــردد ،شــرافتهای اخالق ـیای اســت کــه مکاینتایــر در تــاش
آنچــه باعــث فـــساد و ضعــف ای ـ 
ی بــرای قضاوت
اســت آن را بــر مبنــای اندیشــۀ ارســطو بازســازی کنــد .فضیلتــی کــه در اینجــا مــور د نیــا ز اسـت ،توانایـ 
ن توانایــی بــه واســطه روایــت زندگــی و
ی پدیــد آمــده اســت .ایـ 
و پیونــد دادن فضیلتهــای خــاص بــ ه مـــوقعیتها 
ی اســت کــه سیاســت مــدرن
ی و همــا ن ســنت 
ت عملــی ارســطوی 
ســنت بــه دســت میآیــد کــه همانــا دربردارنــدۀ حکمـ 
آن را کنــار گذاشــته اســت.
ن جهـت ،خــود را ارســـطوگرا مىنامــد (مــك
ت شــبي ه ارســط و اســت و بــه هميـ 
مــك اينتايــر دســتكم از ســه جهـ 
اينتايــر :)332-62 :1390 ،ديــدگاه وى ماننــد ديــدگاه ارســطو مســتلزم توضيــح پيرامــون اختيــار ،تـــمايز مـــيان فـــضايل
ن دو بــا توانايىهــاى طبيعــى انســان و بــا شــهوات انســانى ،و ســاختا ر اســتداللى در عقــل
عقالنــى و اخالقــى ،رابطـ ه ايـ 
ت مىداند ،مـــك اينـــتاير نـــيز
عملــى اســـت .هـــمانگونه كــه ارســطو رســيدن بــه ســعادت را مــازم بــا رســيدن بــه لــذ 
معتقــد اســت كســب فضيلــت قريــن لــذت اســت .البتـ ه ا ز نظــر مــك اينتايــر لذتــى كــه قريــن كســب فضيلــت اســـت،
خيـ ِر درون ناميــده مىشــود و از خيـ ر بيرونــى متمايـ ز اســت.

طرح اخالق فضیلتمحور

فالســفه قــرن بیســتم ،معمــوالً نظریــه هــای هنجــاری را بــه دو دســته غایــت گــرا و وظیفــه تقســیم مــی کننــد در ایــن

میــان نظریــه هــای ســنتی یونانــی ،رومــی و ســود گــروی تحــت عنــوان نخســت و نظریــه اخالقــی کانــت ذیــل عنــوان
دوم قــرار مــی دهنــد .در نظریــه هــای غایــت گرایانــه ،اخالقــی بــودن فعــل ،یعنــی صــواب و خطــا ،یا خــوب و بــد بودن
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افعــال ،بــر حســب پیامدهــا و نتایــج فعــل رقــم مــی خــورد؛ در حالــی کــه نظریــه وظیفــه گــرا بــدون لحــاظ نتایــج خوب
یــا بــد ،درســتی فعــل را بــه عنــوان یــک ارزش مســتقل لحــاظ مــی کنــد و بــر آن اســت کــه برخــی افعــال فــی نفســه
صــواب یــا خطاینــد و اخالقــی بــودن ،بــه ماهیــت ذاتــی آن فعــل یــا تطابــق آن بــا یــک قاعده یــا اصــل و انگیــزه اطاعت
از قانــون بســتگی دارد)Kant / 1972/63(.
نظریــه هــای غایــت گــرا بــه دلیــل اختــاف در تعییــن ماهیــت نتایــج مربــوط بــه فعــل و تفســیر خــوب (بــه لــذت،
قــدرت ،معرفــت ،تحقــق نفــس و کمــال) بــه گروههــای مختلفــی تقســیم مــی شــوند.در ایــن میــان فالســفه اخــاق،
نظریــات فضیلــت و ســود گــروی را در گــروه نظریــه هــای غایــت گرایانــه قــرار دادنــد .امــا بــه رغــم اشــتراک ایــن دو
نظریــه ،در غایــت گــرا بــودن و تأثیــر آن در تعییــن فعــل اخالقــی ،وجــود تفاوتهــای ناشــی از معیــار و غایــت مــورد نظر
در دو نظریــه ،صحــت تقســیم را در پــرده ابهــام و یــا حتــی در معــرض انــکار قــرار مــی دهــد .چــرا کــه نظریه های ســود
گرایانــه (اعــم از ســود گــروی عمــل نگــر ،قاعــده نگــر و عــام) بــا وجــود تفاوتهــای ســاختاریی کــه بــا یکدیگــر دارند،
غایــت فعــل را «حصــول ســود بیشــتر بــرای بیشــترین افــراد جامعــه» مــی داننــد؛ در حالــی کــه در اخالق فضیلــت ،غایت
و ســعادت فاعــل بــه معنــای کمــال نفســانی (بــر اســاس دیــدگاه ســقراط و افالطــون) و یــا فعالیــت مطابــق بــا فضایــل (بر
مبنــای نظریــه ارســطو) ( )a /GBs(5)/ 8 / 343 1098مــی باشــد .ذاتــی بــودن و یــا ابــزاری بودن فضیلــت در دو نظریه
فضیلــت و ســود گــروی ،مهــر تأییــد دیگــری بــر تمایــز بین آنهاســت.
اخــاق فضیلــت نوعــی نظریــه هنجــاری از نــوع غایــت گرایانــه اســت .مطابــق این نظریــه ،همــه موجــودات از جمله
انســان ،دارای غایتــی هســتند کــه بــه ســوی آن در حرکتنــد و همــه افعــال خــود را در جهــت رســیدن بــه غایتــی کــه
ارســطو از آن تعبیــر بــه «خیــر» مــی کنــد ،ســاماندهی مــی کننــد .در ایــن نظریــه تنها بواســطه افعــال فضیلت مندانه اســت
کــه مــی تــوان بــه آن غایــت دســت یافــت و فضائــل اوصافــی هســتند کــه فــرد را قــادر مــی کننــد تــا بــه ائودایمونیــا
دســت یابــد
ارسـطو بـه عنـوان مهمتریـن پیرو اخلاق فضیلت گرایانه بر اسـاس مبانی متافیزیکـی خود ،برای هـر موجودی قائل
بـه غایتـی بـود کـه فاعـل با برخـورداری از قوه و اسـتعداد دسـتیابی بـه آن غایت ،تمـام افعال و قـوای خـود را در جهت
رسـیدن بـه آنچـه کـه خیـر نهایی او محسـوب می شـود ،بـکار می بـرد .در مورد انسـان نیز ایـن واقعیت مصداق داشـت
و غایـت گرایـی در واقـع بـا دیدگاهـی دربـاره طبیعـت بشـر ،گره خـورده بـود .موجودی که طبیعتـا می توانـد به غایت
نهایـی دسـت یابـد .اخلاق فضیلت به عنوان یک علم ،حلقه واسـطه ای اسـت که بـا آگاه نمودن فاعل بر نحوه رسـیدن
از حالـت نخسـت بـه غایت نهایـی ،او را در این رسـیدن یاری مـی رسـاند)Macintyre:1981:52-3( .
مــک اینتایــر از پیــروان اخــاق فضیلــت مدارانــه در پــی قرائتــی جدیــد از غایــت همــه جانبــه حیــات انســانی و
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احیــای دولــت شــهرهای یونانــی اســت کــه بــا یــک فهــم مشــترک یکپارچــه شــده انــد  .مــک اینتایــر از منتقــدان
لیبرالیســم اســت و ایــن مکتــب را ،ماننــد هــر مکتــب دیگــری ،فاقــد صالحیــت علمــی بــرای حــل وفصــل درگیــری ها
ت كــه انـسانهـــاى متعالــى و بافضيلتى پــرورش يابند
مــی دانــد در اخــاق فضيلــت يــا فضيلتگرايــى تــاش بر آ ن اسـ 

كه هم خود ،در نــ ِ
ِ
اخالق
ـهايت خـــوبى عـــمل كنـــند و هـم الگويى براى ديگـــران بـــاشند .بنابراين ،پرسش اساسى در

ش اصلــى در دو نظريــۀ رقيب (وظيفهگـــرايى
فضيلــت آن اســت كــه «چگونــه فــردى بايــد باشــيم؟» ،درحالى كــه پرسـ 
و ســـودگرايى) آن اســـت كــه «چــه فعلــى را بايــد انجــام دهيــم؟» بــه عبــارت ديگـــر ،در فـضيلتگـــرايى از «چـــگونه
ت رقيــب ا ز «چگونــه عمــل كــردن» .در ايــن نظريــه ،ارزش افعــال ،نــه بــه
بـــودن» ســـخن بــه ميــان مىآيــد و د ر نظريــا 
ش افعــا ل برگرفتـ ه از
تطابــق آن بــا اصــل يــا قاعــده اخالقــى بســتگى دارد و نــه بــه نتيجــه حاصــل از آن فعــل ،بلكــه ارز 
ج آن
مـــنش اخالقــى فــرد اســت .بنابرايــن ،بنــا بــر يــك تفســير از اخــاق فضيلــت ،بــراى ارزيابــى اخالقــى عمـل،نتايـ 
در درجــه نخســت از اهميــت قــرار نــدارد ،بلكــه فاعــل و منــش اخالقــى وى تعيينكننــد ه ارزش افعــال اســت و فعــل
اخالقــى هـــمان اســـت كــه فاعــل فضيلتمنــد انجــام مىدهــد ( .)Hursthouse, 1997: 219البتــه تأكيــد بــر منش و
ويژگىهــاى شــخصيتى فاعــل اخالقــى د ر ارزيابــى اخالقــى بــه معنــاى نفــى اصــول و قواعــد نيســت؛ زيرا ممكن اســت
فضيلتگـــرايان اصـــول و قواعــد اخالقــى را نيــز بپذيرنــد ،بلكــه بدينمعناســت كــه اصــول و قواعــد دســتكم جوهرۀ
اخــاق را شــكل نمىدهنــد و در درجــه او ل اهميــت قــرار ندارنــد.
در ای ــن می ــان نظری ــات م ــک اینتای ــر در ب ــاب اخ ــاق فضیلتمح ــور در اعتب ــار باالی ــی برخ ــوردار اس ــت .م ــك
اينـ ــتاير بـ ــراى برط ــرف ك ــرد ن چالشه ــاى اخالق ــى و ارائ ــه چارچوب ــى عقالن ــى ب ــراى اخ ــاق ب ــر س ــه مـ ــفهوم
«عـ ــمل»« ،وحـ ــدت رواي ــى حي ــات بش ــر» و «س ــنت» تأكي ــد مىكن ــد .وى ب ــا توج ــه ب ــه اي ــن س ــه مفه ــوم ،تعري ــف
ت را ارائــه مـىدهـــد .بـــنابراين ،فهــم ســه مفهــوم فــوق مىتوانــد بــه ميــزان زيــادى بــه فهــم ماهيــت
خــود ا ز فضيل ـ 
فـــضيلت در نـــزد وى كمــك كند.

عمل
واژه «عمــل» در انديشــه اخالقــى مــك اينتايـ ر داراى مفهــوم خاصــى اســت .ا ز نگا ه وى ،عمل عبارت اســت از :هـــر
ق آن
شـــكل منســجم و پيچيــده از فعاليــت هــاى بشــرى كه از حيــث اجتماعى بر اســاس همــكارى اســتوارند و ا ز طـــري 
ت جـــنب ه درونـــى دارنـــد در جريان تــاش براى دســتيابى بــه معيارهاى
عمــل ،خيرهايــى كــه نســبت بــه آن شــكل فعالي 
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ف آنهــا اخــذ مىشــوند ،تحقــق مـىيابـــند ،بــا ايــن
مـــزيتى كــه بـــا آن شــكل فعاليــت مناسـباند ،و تــا حــدى د ر تعريـ 
نتيجـ ه كــه توانايىهــاى بـــشر بـــراى دســتيابى بـــه مـــزيت و تـــصورات بشــر از غايتهــا و خيرهــاى مشــتمل در آن بــه
نـــحوى روشــمن د توســعه مىيابنــد (مــك اينتايــر319 :1390 ،ـ.)318
«پيچيــده بــودن» ،عنصــرى اساســى در مفهــوم «عـــمل» بـــه شــمار مىآيــد .بــر اين اســاس ،دوزبــازى ،پرتـــاب توپ
ل محســوب نمىشــود؛ زيــرا هـــيچ يــك از آنـــها بــه انــدازه كافــى پيچيــده
ن شـــلغ م عمـ 
فوتبــال ،آجرچينــى و كاشـــت 
نيســتند ،امـا شــطرنج ،بــازى فوتبــال ،معمــارى و زراعــت نوعى عـــمل هـــستند .نكتــه ديگر آن اســت كه هريــك ا ز اين
اعـــمال ،دربـــردارنده خيرهايى درونى هـــستند .تـــفكيك خيرهاى درونى و خيرهاى بـــيرونى در انـــديشه مك اينتاير
ت مـىآينــ د بــه شــكل
ا ز جايــگاه خاصــى برخــوردار اســت .ويژگــى خيرهــاى بيرونــى آن اســت كــه هــرگاه بــه دسـ 
دارايــى و مالكيــت فــردى هســتند و بـــه مـــيزانى كه يك فرد از آن خـــي ر بـهرهمـــند مىشــود ،ديگــران از آن خـــير بهره
كمتــرى مىبرنــد .از ايــن رو ،معمــو الً ب ـ ر ســر بــه دســت آوردن آنهــا رقابــت مىشــود .قــدرت ،شـــهرت و ثـــروت

نمونههايى از خي ر بيرونى هستند .در مـــقابل ،خـــيرهاى درونـــى نـــتيجه رقـــابت براى كسب بـــرترى اســـت و ويژگى
آنه ـا آ ن اســت كــه بــراى تمــام افــرادى كــه در آن عمــل شــركت كردهانــد خيــرى بــه همــرا ه دار د (همــان.)323 :
خير درونـــى ،خـــيرى اســـت كه تنها با آن عمل حاصل مىشو د و بـــه هـــيچ وســـيله ديگـــرى نـمىتـــوان آن را به
ض بگيريــد كــه عالقـهاى بــه بــازى شــطرنج نــدارد ،امــا شــما مىخواهيـ د بـا او
دســت آورد .بــراى نمونــه ،بچـهاى را فــر 
ت را خيلــى دوســت دارد .شــما بــراى بــازى كــردن بــا ا و بــه او مىگوييــد اگــر يــك
بــازى كنيــد .در عــوض ،او آبنبــا 
بــار در هفتــه بــا شــما بــازى كن ـ د مقــدارى آبنبــات بــه وى خواهيــد دا د و اگ ـ ر بتوانــد د ر بــازى برنــد ه شــود دو برابــر
ت مىدهيــد .بــه ايــن شــيوه ،او تحريــك مىشــود تـــا بـــا شــما بــازى كنـ د و بــراى پيــروزى بــر شــما نيــز بـه
بــه او آبنبــا 
انــدازه كافــى انگيــزه دارد .ا و پــس از مدتــى دو نــو ع خيـ ر بــه دســت مــىآورد؛ خيــر بيرونــى (آبنبــات) كــه بــه صــورت
ت آورد ن ايــن نــوع ا ز خيـ ر وابســته بــه عمــل خاصى
ج بــازى گــره خـــورده اســـت (بـ ه دسـ 
بيرونــى و امكانــى بـا شــطرن 
مانن ـ د شــطرنج نيســت و از راههــاى ديگــرى نيــز مىتــوان آن را بــه دســت آورد) و خي ـ ر درونــى (مهــارت تـــحليل،
ت بـ ه عمــل شــطرنج جنبــه درونــى دارد و بــه جــز بــا شــطرنج بازى
طـــراحىهاى راهبــردى و هيجــا ن رقابتــى) كــه نـــسب 
ل مســتلز م پذيــرش
ن عمـ 
ت نمىآيــد (همــان .)319-318 :شــركت د ر ايـ 
كــردن و يــا بازىهايــى شــبيه بــه آن بــه دسـ 
ج آ ن عمــل در آن زمـــان اســـت .البته پذيــرش معيارها و الگوهــاى رايج به معنــاى عدم جواز
مـــعيارها و الگـــوهاى رايـ 
تغييــر آ ن قواعـ د و الگوهـا نيســت؛ زيــرا هــر مشــاركت كننــدهاى مىتوانـ د قواعـ د و الگوهــاى حاكـ م بـ ر آن عمــل را
تغييــر دهــد ،مشــروط بــر آنكــه بــه خوبــى بـــا قـــواعد و الگوهــاى رايج آشــنا باشــد.
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مفهــوم «عمــل »26در مباحــث و اســتدالل هــای ارائــه شــده در کتــاب «در جســتجوی فضیلــت» نقــش اساســی دارد.
ایــن اولیــن مرحلــه در توســعه منطقــی «مفهــوم مرکــزی» یــک فضیلــت و پیــش فرض جامعــه شــناختی مــک اینتایر در
احیــا و بازســازی اخــاق فضیلــت ســنتی و غایــت شــناختی اســت .شــیوه هــا فعالیــت های مشــترکی هســتند کــه ممکن
اســت افــراد بــا مشــارکت در آنهــا بــه نیکــی هــا و منافــع مجــزا و بیشــتری در مقایســه با آنچــه که خــود برمبنای خواســته
هــا و احساســات ناپختــه خــود طلــب کــرده انــد دســت بیابنــد؛ و لــذا بــا مشــارکت در ایــن شــیوه هــا احتمــاال نحــوه
پیشــرفت در ورای «طبیعــت انســانی ناپختــه» خــود را بــه واســطه نظــم و انســجام آن خواســته هــا و احساســات و پــرورش
عــادات فاضــل عقــل و شــخصیت فــرا بگیرنــد .مــا فضائــل را از طریــق پیگیــری منافــع ذاتــی شــیوه هــا مــی آموزیــم.
شــیوه هــا در واقــع مــدارس فضائــل مــی باشــند.
فــرض مــک اینتایــر از یــک درگیــری بدیهــی امــا ریشــه کــن نشــدنی بیــن شــیوه هــا و آنچــه کــه او نهادهــا مــی
نامدخبــر مــی دهــد.اوم معتقــد اســت که»اعمــال نبایــد بــا نهادهــا اشــتباه گرفتــه شــود .شــطرنج ،فیزیــک و پزشــکی
شــیوه هســتند؛ باشــگاه هــای شــطرنج ،آزمایشــگاه هــا ،دانشــگاه هــا و بیمارســتان هــا نهــاد مــی باشــند .نهادهــا مشــخصا
و لزومــا بــر منافــع خارجــی متمرکــز مــی باشــند .نهادهــا درگیــر بــه دســت آوردن پــول و ســایر منافــع مــادی هســتند؛
آنهــا در چارچــوب قــدرت و موقعیــت ســاختار یافتــه انــد؛ و پــول ،قــدرت و جایــگاه را بــه عنــوان پــاداش توزیــع مــی
کننــد .و در واقــع اگــر نهادهــا نــه تنهــا خواهــان حفــظ خــود ،بلکــه خواهــان حفــظ شــیوه هایــی کــه حامــل آن هســتند
باشــند بایــد مــوارد ذکــر شــده در فــوق برقــرار باشــد .هیــچ شــیوه ای در هیــچ مــدت زمانــی قــادر نخواهــد بــود بــدون
حمایــت نهادهــا بــه حیــات خــود ادامــه دهــد .در واقــع ایــن وابســتگی کــه تشــکیل دهنــده رابطــه شــیوه هــا و نهادهــا و
متعاقبــا منافــع خارجــی متعلــق بــه منافــع ذاتــی شــیوه هــا اســت موجــب مــی شــود کــه نهادهــا و شــیوه هــا مشــخصا یک
نظــم علــی مفــرد تشــکیل دهنــد کــه در آن آرمــان هــا و خالقیــت شــیوه و عمــل همیشــه در برابــر حــرص نهــاد آســیب
پذیــر باشــد ،و در حقیقــت توجهــات و تــاش هــای مشــارکتی بــرای منافــع مشــترک بــه طــور دائمــی در مقابــل رقابت
نهــاد آســیب پذیــر گــردد .بدیــن ترتیــب ،کاربــرد ضــروری فضائــل روشــن اســت .در صــورت عــدم وجــود فضائــل،
عدالــت ،شــجاعت و صداقــت ،شــیوه هــا و اعمــال قــادر بــه مقاومــت در برابــر قــدرت مخــرب نهادهــا نخواهنــد بــود».
(مــک اینتایــر )194 ،1985
بنابرایــن فلســفه عملــی مــک اینتایــر ترکیبــی از اخــاق فضیلــت همــراه بــا سیاســت مقاومــت در برابــر قــدرت و
ثــروت نهادینــه شــده اســت .تمایــزی کــه مــک اینتایــر میــان فعالیــت هــا و نهادهــا قائــل مــی شــود در هیــچ یــک از
آثــار ارســطو مشــاهده نشــده اســت .ارســطو بــا قاطعیــت میــان مــواردی تمایــز قائــل مــی شــود کــه بــر اســاس آن ،تمایــز
›26- practice
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بــه خــودی خــود بــه آن بســتگی دارد :منافــع ذاتــی و بیرونــی .البتــه پــول ،قــدرت و جایــگاه از دیــدگاه مــک اینتایــر و
ارســطو منافــع بیرونــی محســوب مــی شــوند .بــا ایــن حال ،ارســطو میــان منافــع ذاتــی و بیرونــی بــرای روح و روان انســان
تمایــز قائــل اســت ،در حالــی کــه مــک اینتایــر میــان منافــع ذاتــی و بیرونــی شــیوه هــای اجتماعــی تمایــز قائل می شــود.
در واقــع ایــن تفــاوت میــان دیــدگاه غایــت شــناختی بیولوژیکــی ارســطو و دیــدگاه غایــت شــناختی اجتماعــی مــک
اینتایــر از فضائــل نهفتــه اســت (مــک اینتایــر  .)197 ،1985مــک اینتایــر «منافــع ذاتــی» را بــا اهدافــی مرتبط مــی داند که
بــه طــور مشــارکتی و در قالــب شــیوه هــای خــاص دنبــال مــی شــوند ،برخــی از ایــن مــوارد عبارتنــد از حقایــق مختلــف
در رشــته هــای نظــری مختلــف ،محصــوالت مختلــف در صنایــع دســتی مختلــف ،منافــع فراگیــر هــدف گــذاری شــده
توســط سیاســت ،تربیــت فرزنــدان در خانــواده هــا ،و غیــره ،و همچنیــن اســتانداردهای مشــترک ایجــاد شــده بــه منظــور
پیگیــری ایــن اهــداف .مــک اینتایــر در کتــاب خــود بــا عنــوان «عدالــت چــه کســی؟ کــدام عقالنیــت؟ ،»27در واقــع نــام
منافــع ذاتــی را بــه «منافــع و خروجــی هــای تعالــی» و نــام منافــع بیرونــی را بــه «منافــع و خروجــی هــای اثربخشــی» تغییــر
مــی دهــد.
منافعــی کــه مــک اینتایــر آنهــا را بــه عنــوان خروجــی هــای بیرونی شــیوه ها مــی نامد یعنــی پــول ،قــدرت و جایگاه،
جــزو مــواردی هســتند کــه ارســطو نیــز بــه عنــوان منافــع بیرونــی مطــرح کــرده اســت .مهمتریــن تفاوت بیــن منافــع ذاتی
و بیرونــی ،از دیــدگاه مــک اینتایــر و ارســطو ایــن اســت کــه منافــع ذاتــی بــه درســتی در ذات خــود بــه عنــوان نفــع و
نیکــی درک شــده انــد ،در حالــی کــه منافــع بیرونــی بایــد بــه طــور دائمــی و صرفــا ابــزاری ،بــه عنــوان وســیله ای بــرای
تحقــق منافــع ذاتــی در نظــر گرفتــه شــوند .در اینجــا مــک اینتایــر بــر نقــد ارســطو از پلنکســیا( 28حــرص و طمــع شــدید
بــرای ثــروت یــا دارایــی مــادی) متمرکــز مــی شــود ،و نقــد اخالقــی انباشــت ســرمایه را بــه عنــوان طمــع کســب قــدرت
و جایــگاه گســترش مــی دهــد.
مــک اینتایــر گفتــه کــه وجــود منافــع بیرونــی بــرای نهادهــا الزامــی اســت و نهادهــا نیــز متعاقبــا بــرای شــیوه هــا و
اعمــال الزامــی مــی باشــند .مناقشــه میــان منافــع ذاتــی و بیرونــی شــیوه هــا ریشــه کــن شــدنی نیســت .بــا ایــن حــال وی
معتقــد اســت کــه هــر انســان تنهــا بــه عنــوان یــک فــرد بایــد فعالیــت خــود را بــه طــوری ســازماندهی کنــد کــه منافــع
بیرونــی بــه منافــع ذاتــی منتهــی شــود ،بــه همیــن دلیــل شــرکت کننــدگان در یــک عمل بایــد اطمینــان حاصــل کنند که
ســازماندهی منافــع نهــادی اثربخشــی بــر تحقــق منافــع یــک شــیوه یعنــی برتــری شــخصی و عملــی متمرکــز باشــد263.
در کتــاب در پــی فضیلــت ،مــک اینتایــر تــاش میکنــد عنصــر دیگــری از آنچــه در زندگــی مــدرن از دســت
?27- Whose Justice? Which Rationality
28- pleonexia
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رفتــه اســت را بــا اســتفاده از مفهــوم پرکتیــس توضیــح دهــد .مــک اینتایــر نتیجــه میگیــرد کــه دو نــوع منفعــت بــرای
پرکتیســها بــه طــور کلــی وجــود دارد .یکــی منفعــت بیرونــی 29کــه منفعتــی اســت کــه بــه پرکتیســها متصــل میشــود که
«تحــت شــرایط اجتماعــی پیــش مــی آیــد»)MacIntyre,1985:188( .ایــن منافــع را میتــوان از راههــای مختلفــی بــه
دســت آورد و منافــع درونــی 30منافعــی هســتند کــه تنهــا بــا شــرکت در یــک پرکتیــس بــه دســت میآینــد .مــک اینتایر
بــاور دارد کــه سیاســت بایــد یــک پرکتیــس بــا منافــع درونــی باشــد ،امــا همانطــور کــه پیداســت تنهــا منجــر بــه منافــع
بیرونــی شــده اســت .عــدهای برنــده میشــود ،عــدهای میبازنــد ،هیــچ منفعتــی وجــود نــدارد کــه بــرای همــه جامعــه
مفیــد تلقــی شــود .تقلــب و بهرهکشــی معمــول اســت ،و ایــن بــه اجتمــاع بــه عنــوان یــک کل ضربــه میزنــد (.مــک
اینتایــر اصطالحــات خــود را بعــد از کتــاب در پــی فضیلــت تغییــر داد .او حــاال منافــع درونــی را منافــع برتــر 31و منافــع
بیرونــی را منافــع سودرســان 32مینامــد ( .)Clayton,2000:17پرکتیسهــا از آن رو مهــم هســتند کــه تنهــا درون متــن
یــک پرکتیــس اســت کــه انســان میتوانــد بــه تمریــن فضیلــت بپــردازد .منافعــی کــه نســبت بــه پرکتیــس بیرونی هســتند،
ماننــد پــول و قــدرت بــه طــرق مختلفــی بــه دســت میآینــد کــه بعضــی از آنهــا خــوب و بعضــی دیگــر بــد هســتند .امــا،
بــر اســاس نظــر مــک اینتایــر ،رســیدن بــه منافعــی کــه بــرای پرکتیــس درونــی اســت نیازمنــد حضــور چیــزی اســت کــه
مــک اینتایــر در کتــاب در پــی فضیلــت آن را فضیلــت و در قالــب پرکتیــس تعریف میکنــد « :فضیلت کیفیت انســانی
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قابــل حصولــی اســت کــه تمایــل دارد مــا را قــادر ســازد منافعــی را بــه دســت آوریــم کــه بــرای پرکتیــس درونــی اســت
و نبــود آن بــه طــور موثــری مانــع از حصــول چنیــن منافعــی خواهــد شــد ....مــا مجبوریــم کــه مؤلفههــای ضــروری
هــر پرکتیســی بــه همــراه منافــع درونــی و اســتانداردهای برتــری فضایــل عدالــت ،شــجاعت و صداقــت را بپذیریــم»
()MacIntyre,1985:1911

از منظــر مــک اینتایــر سیاســت نوعــی از عمــل ورزی اســت کــه بــا ســامان دهــی زندگــی ارتبــاط دارد .امور سیاســی
ماننــد قــدرت ،حکومــت ،مشــارکت سیاســی و غیــره هرچنــد عمــل بــه شــمار مــی رونــد ولــی عمــل ورزی نیســتند .بــه
عبارتــی سیاســت گونــه ای فرا-عمــل اســت «.چــرا مــک اینتایــر اینقــدر بــه پرکتیــس اهمیــت میدهــد؟ بــه ایــن دلیــل
کــه او بــاور دارد چیزهایــی وجــود دارد کــه در گذشــته پرکتیــس بودهانــد امــا امــروزه نیســتند بــا ایــن حــال میتواننــد
دوبــاره باشــند ،و مهمتریــن همــه آنهــا سیاســت اســت .ممکــن اســت کــه فکــر کنیــم سیاســت پرکتیســی درون جامعــه
29- external goods
30- Internal goods
31- goods of excellence
32- goods of effectiveness
33- human quality
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اســت کــه دارای هــدف جمعــی اســت ،جایــی کــه اعضــای یــک جامعــه دارای اســتانداردهای برتــری یکســان ،قوانیــن
یکســان و ســنتهای یکســان هســتند .در واقــع ،در دیــدگاه مــک اینتایــر ،سیاســت نوعــی از فرا-پرکتیــس 34اســت چــرا
کــه تعیینکننــده بهتریــن زندگــی بــرای انســان اســت ،زندگـیای کــه شــامل درگیــر شــدن در دیگــر پرکتیسهاســت.
در اینجــا مــک اینتایــر همراســتا بــا زبــان ارســطو در مــورد سیاســت بــه عنــوان علمــی اســت کــه دیگــر علــوم را ســامان
میدهــد» (.)Clayton,2000:21-22
مــك اينتايــر بــر ايــن بــاور اســت كــه پذيــرش قواعــدى كــه بـ ه لحــاظ تاريخــى و جمعــى معيــن شــدهاند باعــث
مىشــود كــه ارزشهــاى شــخصى و دلبخواهــى از اعتبــار بيافتنــد .اما مســئلهاى كــه در اينجا مطرح مىشـــود آن اســـت
كــه هـ ر كســـى ممكــن اســت در اعمــال متفاوتــى مشــاركت كند و هــر عملى نيــز الزامــات خاصــى را ايجــاب مىكند.
بــراى مثــال ،مـــمكن اســت الزامــات اســتاد بــزرگ شــطرنج شــدن بــا الزامــات پــدر و مــاد ر يا همســر خـــوب شـــدن در
تـــعارض باشــد .در ايــن صــورت ،كــدام را بايــد ترجيــح داد؟ مــك اينتايــر بــراى رفــع اين مشــكل ،پاى مفهــوم وحدت
ت بــ همـــيان مــى آورد (مالهــال.)102 :1386 ،
ت بشــر را بــراى تبيين فضيل 
روايــى حيــا 

وحدت روايى حيات بشر

35

مــك اينتايــر نقشــه زندگــى انســان را بــه روايــت و داســتان تـــشبيه مـىكنـــد .روايتهـا و داســتانها مجموعـهاى از
ث و اتفاقــات را بــه هــم متصــل مىكننــد .در درون ايــن داســتانها جايــگاه هـــر حادثـهاى را مــى تــوان بــا توجــه
حــواد 
بــه حــوادث قبــل و بعــد آن تشــخيص داد .همچنيــن بـا د ر نـــظر گرفتــن يــك حادثــه ،مىتـــوان رويدادهـــاى قبلــى و
بعــدى آن را درك نمــود .مــك اينتايــر بــر ايــن بــاور اســت كــه انســان بــراى اينكــه توصيــف منســجمى از جهــان و
انســان داشــته باشـد ،بـ ه روايــت و داســتانى نيــاز دارد كــه در آن تمــام حــوادث جهــان بــه يكديگــر ربــط داده شــدهاند.
انســان تنهــا د ر صـــورتى مىتوانــد وظيفــه اخالقــى خــود را تشــخيص دهــد كــه د ر وهلـ ه او ل بدانــد در كجــاى ايــن
داســتان حاكــى از روابــط بيــن انســانى واقــع شــده اســت .وابســتگى فهــم وظيفــه اخالقــىبـ ه فهــم جايــگاه انســان در
روايــت را نيــز بــا توجــه بــه ايــن نـــكته د ر انـــديش ه اخالقــى مــك اينتايــر بايــد درك كــرد كــه انســان بخشــى از يــك
جامعــه و فرهنــگ از پيــش موجــو د اســت و زندگــى او نيــز جزئــى از حيــات فرهنگــى جامعــه محســوب مىشــود .بـه
34- a sort of meta-practice
35- Narrative self
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عبــارت ديگــر ،روايــت ا و بـ ه روايــت بزرگترى تعلــق دارد (وينســتين .)125-126 :1390 ،به بـــيان ديگـــر ،در انديشــه
مــك اينتايــر زندگــى انســان ماننــد داســتانى اســت كــه خــود ،مشــتمل بــر داســتانهاى فرعــى ديگــر اسـت .هريــك از
مــا در ايــن داســتانها هــم بازيگريــم و هــم نويســنده آن .بخشهــاى مختلــف زندگــى انـــسان مـــانند تحصيــل ،اشــتغال
و ازدواج همــان داســتانهاى فرعــى هســتند كــه در داســتان كلــى زندگــى انســا ن شــكل گرفتهانــد .هــر يــك از ايــن
داســتانهاى فرعــى آغــاز ،ميانــه و انتهايــى دارنــد كــه بــا ســبكها و روشهــاى مختلفــى بــه هم مـــربوط شـدهانـــد و در
معــرض تغييــر مىباشــند .هـــر يــك از رفـــتارهاى مـــا در ارتبــاط بــا رفتارهاى پيرامونــى قابل درك هســتند و بــه عبارت
ل بـــه عـــنوان
ديگــر ،اعمــال انســان اساسـاً تاريخــى هســتند .از ايــن رو ،قابــل فهــم كــردن يــك عمــل بــا درك آ ن عمـ 
حـــادثهاى مهــم در تاريــخ زندگــى عامــل و فضايــى كــه آن عمــل در آن روى مىدهـــد مـــرتبط اســت .تعييــن فضــاى
ت و آينــد ه نيـ ز قابــل پيشبينــى نيســت (مالهــال104 :1386 ،ـ.)103
عمــل نيــز خــارج از اختيــار انســان اسـ 
بــه نظــر مــك اينـــتاير ،انـــسان در مـــواجهه بــا الزامات متعــارض در زندگــى مىتواند گزينــش و انتخاب كند .البـــته
ب وى نبايـ د براســاس درســتى يــا نادرســتى واقعــى عمــل باشــد ،بلكـ ه باي د بــر اين اســاس باشــد كه در
گزينــش و انتخــا 
آن موقعيــت خــاص كــدام عمل بـــراى او مـهمتـــر اســت نــه اينكه كــدا م خيرهــاى ذاتــى و درونى بهترنــد .پرسوجوى
منظــم از ايــن مـــسئله و تـــاش بــراى پاســخ بــه آن ،وحــدت روايــى زندگى انســان يعنى وحــدت جسـتوجوى روايى
بــراى خيــر و نيكــى را تأميــن مىكنــد؛ زيــرا ايــن جـستوجـــو بــه دركــى از زندگــى نيــك منجــر مىشــو د كـ ه مــا را
ل كمك مىكنــد (همــان.)105-106 :
در نظــم دادن بــه خيــرات ديگـــر و نـــيز در وســـعت بخشــى بــه درك مــا ا ز فضاي 
حيــات نيــك ،حياتــى اســت كــه در را ه جـستوجـــوى حـــيات نيــك صــرف شــود .فضايلــى كــه بــراى ايــن جســت
ت كـ ه مـا را بـــه درك ايــن نـــكته قــادر ســازند كــه حيــات نيــك بــراى بشــر چــه
وجــو ضــرورى اســت ،فضايلــى اسـ 
امــو ر ديگرى را شــامل مىشــود (مـــك اينـــتاير.)368 :1390 ،
ت بشـر» ،مفهــوم «ســنت» نيــز يكــى عناصــر كليــدى در تبييــن فضيلــت
افـــزون بــر «عمــل» و «وحــدت روايــى حيــا 
اســت .مســئلهاى كــه پــاى «ســـنت» را نـــيز در ارتبــاط بــا فضيلــت بــه ميــان مىكشــد آن اســت كـ ه مــك اينتايـ ر در عين
تـــأكيد بـــر وحـــدت روايــى حيــات بشــرى ،حيــات نيــك افــراد انســان را يكســان نمىدانـد ،بلكه معتقد اســت شــرايط
اجتماعــى در تـــعيين حـــيات نيــك بــراى انســانها مؤث ر اسـت.
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سنت
ن ســنتهاى بــه جامانــده ،برخــى
هــر انســانى حامــل ســنتى اســـت كــه از گـــذشتگان بـــه ارث بــرده اســت .در ايـ 
از اعمــال خيــر بــه يــادگار ماندهانــد .ســـنت ،پشـــتوان ه اســـتداللى خوبــى بــراى آن اعمــال اســت .بنابرايــن ،بــا انجــام آن
اعمــال مىتــوان بــه خـــيرهاى درونـــى آنهـا رســيد .از ايــن رو ،تبعيــت از آن مىتوانــد عامــل حفــظ و بقــاى آن ســنت
ت زمينــه و
ط بـا فضيلــت دو ســويه اســت .از يــك طــرف ،ســن 
باشـد .بنابرايــن ،تأثيــر ســنت و عامــلِ بــه ســـنت د ر ارتـــبا 
ب بقاى
ل اخالقى بـــا عـــمل خـــود اســبا 
فضــاى مناســب را بــراى فاعــل اخـــاقى فـــراهم مىكند و از ســوى ديگر ،فاع 
ت را فراهـ م مــىآورد (شــهريارى395 :1388 ،ـ .)394البـــت ه ايــن ســـنت ممكن اســت در جوامع مختلف متفاوت
آن ســن 
ت ا ز جـــامعهاى بـــه جامعه
ت از ســنت كــه ضامــن حـــيات نـــيك آدمى اســت ممكن اسـ 
باشــد و بــه تعبيــر ديگـر ،تبعيـ 
ت بـــاشد .مــك اينتايــر معتقــد اســت :آنچــه بـــه نـــحو عينى حيــات نيك تلقــى مىشــو د از يــك وضع تا
ديگــ ر مـــتفاو 
ت اســـت ،حـــتى وقتــى كـ ه از حيات نيــك تصــورى واحــ د و يگانــه و از فضايل تصورى واحـــد
وضعــى ديگـ ر متفــاو 
و يگـــانه باشــد كــه در حيــات بشــر تجســم مـىيابــد .آنچـ ه بــراى ســپهدارى آتــن در قــرن پنجـ م حياتــى نيــك اسـت
با آنچ ه براى راهـــبهاى قـــرو ن وســطايى يا براى كشــاورزى قرن هـــفدهمى حـــياتى نـــيك اســت يكســان نـــيست .امـــا
ت كــه افـــراد متفــاوت در اوضــاع اجتماعــى متفاوتــى زندگــى مىكننـد؛ عــاوه بــر آن ،مـا همه
ن نـــيس 
مســئله فقــط ايـ 
بــر اوضـــاع و احـــوال خــاص خــود بــه عنــوان حامــان هـــويت خـــاصى نايــل مـىگـــرديم؛ مـــن دختـ ر يـا پسـ ر فالنى
هـــستم ،پســرعمو يــا عمــوى فالنــى هســتم ،شــهرون د فــا ن شــه ر هســتم ،عضــوى از فــان صنــف يــا حرفــه هســتم ،بــه
ايــن طـــايفه يــا آن قـــبيله يــا ايــن مليــت تعلــق دارم .از اين رو ،آنچه براى من خـــير اســـت ،بـــايد بـــراى كســـى كه اين
نقشهــا را پــر مـىكنـــد نيــز خيــر باشــد .بــه هميــن نحــو ،مــن از گذشــته خانــوادهام ،شــهرم ،قبيلـهام ،و مليتــم ميراثهــا
ت ب ه حقى را به ارث مىبرم .اينها حـــيات مـــفروض مـــرا و نـــقطه آغـــازين
و وامهاى مـــختلف و انـــتظارات و تـــعهدا 
اخـــاقيات مــرا تشــكيل مىدهنــد .ايــن امــر بــه نوبــه خــود بــه حيــات مــن خصوصيــات اخالقــى خــودش را مىبخشــد
(مــك اينتايــر.)370 :1390 ،
در هنــگام نــگارش کتــاب «در جســتجوی فضیلــت» ،بحــث و دیــدگاه مک اینتایر از «ســنت» مشــابه دیــدگاه گادامر
در ایــن زمینــه ظاهــر شــد .مــک اینتایــر در آن زمــان اصــرار داشــت کــه دیــدگاه وی هیــچ ارتباطــی بــا ســنت گرایــی
ادمونــد بــرک 36نــدارد ،امــا در مــورد تشــابه دیــدگاه خــود بــا گادامــر اظهــار نظــری نکــرد .اگــر وی در آن زمــان نظــر
خــود در ایــن مــورد را بیــان مــی نمــود ،احتمــاال از شــدت ســوء تفاهــم هــا کاســته مــی شــد .در حالــی کــه مفهــوم ارائــه
36- Edmund Burke
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شــده توســط گادامــر از ســنت بــا مفهــوم بــرک شــباهت داشــت تا حــدی کــه هــر دوی آنهــا از مفهومی واحــد ،جمعی
و فرهنگــی ســخن مــی گفتنــد ،تفــاوت مــک اینتایــر بــا هــر دو آنهــا در ارائــه مفهومی کثــرت گــرا ،متعارض و فلســفی
مــی باشــد .آنگونــه کــه وی اخیــرا توضیــح داده «تضــاد میــان ســنت هــا ایجــاد شــده و از آزمــون منابــع هــر ســنت رقیب
ناشــی مــی گــردد» (مــک اینتایــر .)465 ،1977
بــا اذعــان بــه اهمیــت ایــده تضــاد و مناقشــه در فرانظریــه مــک اینتایــر از ســنت 37و در فلســفه عملــی وی ،و همچنیــن
درک ریشــه هــای وی در مارکسیســم (نایــت  ،)2006فاصلــه یکســان مــک اینتایــر از اجتمــاع گرایــان (کمونیســت
هــای) آمریــکای شــمالی و ارســطوگرایان نویــن آلمانــی فــورا آشــکار مــی گــردد .کتــاب «در جســتجوی فضیلــت» بــه
نوبــه خــود بــه واســطه تــاش هــای طوالنــی مــدت مــک اینتایــر بــرای ایجــاد یــک نظریــه اخالقــی خــارج از حــوزه
مارکسیســم و برمبنــای تامــات ثانویــه وی بــر دالیــل عــدم امــکان تحقــق آن پــروژه حاصــل گردیــده اســت .پــروژه
مــداوم وی در زمینــه نظریــه اخالقــی را مــی تــوان بــه عنــوان ادامــه تــاش هــای اولیــه وی بــرای تدویــن اخــاق ،خــارج
از نقــد مارکــس از خــود بیگانگــی در نظــر گرفــت.

مــک اینتایــر بــدون تأکیــد بــر ایــن موضــوع تقریبـاً بــا بــورک در ایــن ایــده موافــق اســت که بخشــی از یک ســنت

میتوانــد در تقویــت جامعــه موثــر باشــد ،همانطــور کــه عامــان حاضــر را تشــویق میکنــد تــا بــا گذشــته همبســته باشــند
و بــه آینــده تعهــد داشــته باشــند ،بنابرایــن آنهــا بــرای ارتقــای اســتانداردهای گذشــته تــاش میکننــد و ســنتی را برجــا
میگذارنــد کــه بــرای کســانی کــه در آینــده عمل میکننــد در نظم مناســبی قــرار گرفتــه اســت (.)Clayton,2000:19

تعريف فضيلت
اوليــن تعريفــى كــه مــك اينتايــر از فضيلــت ارائــه مىكنــد و البـــته بــه نقصــان و لــزوم تكميــل آ ن اذعــا ن دارد بــه
شــرح زيــر اسـت :هـ ر فضيلتــى يــك كيفيــت مكتســب انســانى اســت كــه كســب و بــه كارگيــرى آن باعــث مىشــود
تــا بتوانيــم بــه آن خيرهايــى كــه نســبت بــه عمــل جنبـ ه درونــى دارنـــد دســـت يابيــم و فقــدا ن آ ن بــه نحــو مؤثــرى مــا را
از دســتيابى هــر يــك از ايــن خيرهــا بازمــىدارد (همــان .)323 :تعريــف فــوق از آن جهــت ناقــص اســت كــه وى در
آن تنهــا بــه يكــى ا ز سـ ه عنصــر اساســى در ماهيــت فضيلــت اشــاره كــرده اســت .ســپس وى بــا تـــبيين «وحـــدت روايى
ت كــه نـه
حيــات بشــر» و «ســنت» بدينگونــه بــه اصــاح تعريــف ســابق مىپــردازد :فضايــل را بايــد آن ملكاتــى دانسـ 
37- metatheory of tradition
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تنهــا اعمــال را حفــظ مىكننــد و مــا را قــادر مـىســـازند كــه خيرهــاى درونــى اعمــال را ب ه دســـت آوريم ،بـــلكه عالوه
بــر آن ،بــا قــادر ســاختن مــا بــراى غلبـ ه بـ ر صدمــات ،خطــرات ،وسوسـهها و پريشــانىهايى كــه بــا آنهــا مواجهيــم ،در
پژوهــش موردنظــر خيــر را برايمــان فراهــممـىآورنـــد و مــا را بــا معرفت فـــزاينده نـــفس و معرفت فزاينــده خير تجهيز
مىكنن ـ د (همــان.)368 :
بـه طـور خالصـه« ،فضايـل» آن دسـته از كيفيـات روحـى و ذهنـى و خصلتىاى هسـتند كـه واج د ويژگىهـاى زير
مـى باشـند )1 :بـدون آن ،خيرهـاى ذاتى دسـتهاى از اعما ل انسـانى مانند هــنرها و عــلو م و يـا خيرهاى ذاتى دسـتهاى از
فعاليتهـاى توليـدى ماننـد كشـاورزى ،ماهىگيـرى و معمـارى بـه دسـت نمىآيـد )2 .انسـان بـدون آن نمىتوانـد بـه
ب آن خيرها تنظيم شـده دسـت يابــد )3 .بــدون آن ،جامعه شــكوفا
بهترين حياتى كه براى وى مقدور اسـت و بر حسـ 
نمىشـود و تصـور مناسـبى از خيـر انسـان فراگيـر وجود نخواهد داشـت (مـك اينتايـر.)476 :1376 ،

وحدت فضيلت
مــك اينتايــر در آثـــا ر خــو د از فضايــل اخالقــى زيــادى از جملــه صداقــت ،عدالــت ،شــجاعت ســخن بــه ميــان
مـــىآورد و لــزوم اتـــصاف بـــه آن را بــراى هــر انســانى گوشــزد مىكنــد ،امــا ايــن نكتــه را نيـ ز يــادآو ر مىشــود كــه
تصــور فضايــل بــدون در نظــر گرفتــن فـــضيلتىنـــهايى كــه فضايــل ديگــر بــه آن منتهــى شــوند تصــورى ناقص اســت.
وى بــا تأكيــد بــر وحــدت روايــى حـــيات بـــشر ،درصـــد د تأكيــد بــر لــزوم در نظــر گرفتــن غايتى واحــد بــراى زندگى
انســان اســت .بــه بــاور وى ،اگرچــه بتــوان بـــراى هــر فضيلتــى غايــت واحــدى را در نظــر گرفت ،ولــى تمــام آ ن فضايل
بـ ه همــراه غاياتشــان بـــايد بــه غايتــى منتهــى شـــون د كــه فـــراتر از آن غايتــى نيســت .تنهــا در ايــن صــورت اســت كــه
مىتــوان تزاحــم ميــان فضايــل را برطــرف نمــود؛ زيــرا د ر هنــگا م تزاحــم فضايــل ،فضيلتــى را كــه تناســب بيشــترى بـا
ت نهايــى دارد مىتــوان برگزيــد.
غاي ـ 
يكــى از ثمــرات ايــن ايــده ،اجتنــاب از گزينشهــاى دلبخواهــى اســت كــه عاطفهگرایــان بـ ه آ ن مبتــا بودنــد .بــه
عــاوه ،ايــن امــكان را بــه مــا مىدهــد كــه بــه طبقهبنــدى فضايــل پرداختــه و در ســايه آن بــا تبييــن جايــگاه هــر يــك از
فضايــل نســبت بـ ه ديگـ ر فضيلتهــا بــه اولويتبنــدى آنـــها بـــپردازيم .فضيلــت واحــدى كــه مــك اينتايـ ر ب ه آن اشــاره
ت و آ ن بدينمعناســت كــه
مىكنــد و آن را وحــدت بخــش حيــات بشــر مــى دانــد فضيلــت يكپارچگــى و ثبــات اسـ 
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انســان در زندگــى بــه دنبــال يــك هــدف باشــد (مــك اينتايـر 338-341 :1390 ،و 368-369؛ شـــهريارى.)389 :1388 ،
ح او دربــاره مفهــوم فضیلــت
مـــسئل ۀ دیـــگر تنشهــای محتمــل میــان دفــاع مکاینتایــر از حکمــت عملــی و توضیـ 
ف بــدون
ل میبینــد کــه در بـــرخی مـــوارد رســیدن بـ ه هــد 
ی را قابلیتــی مرتبــط بــا عمـ 
ی بیرحمـ 
اســت .بــرای مثــال ،و 
ت نیس ـت؛ زیــرا
ک فضیل ـ 
ن نیســت .در حالــی کــه بیرحمــی در نظــر وی قطعــا ی ـ 
دسـ ـتکم مـــقداری از آن ممک ـ 
البته بــیرحمی 38بـــا بیرحمی
نمیتوانــد الزامــات نظــم روایــی و تأمــل عمیــق دربــارۀ غایــت فضیلــت را ارضـاع کنـد .
ی اســتفاد ه میکنــد .امــا بایــد توجــه داشــت کــه
جبــاران متفــاوت اســـت؛ زیـــرا او بیرحمــی را تنهــا در هنــگا م ضــرور 
ی مبتنی بــر منافع،
در عالــم سیاســت ،امــکان لغزیــدن از «هنــگام ضــرورت» بـ ه ســمت منافــع شــخصی یــا اغــراض سیاسـ 
بــه طــور جـــدی وجـــو د دار د و بایـ د بــرای آن چــارهای اندیشــید .در نهایــت آنچــه میتــوان گفــت این اســت که تالش
ی فاقـ د پشــتوانۀ ســنت ،فاقــد
مــکاینتایـ ر د ر مخالفــت بــا سیاســت مــدرن ،مبتنــی بــر نــگاه او بــه آن بــه منزلــۀ سیاســت 
اتفاق 39و فـــاقد اشـــتراک کاربرد اسـت.

جماعت گرایی
اصطــاح «جماعــت گرایــی» کــه در دهــه  1980میــادی توســط جــدل گرایــان تخیلــی 40مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه ،و از آن زمــان تــا کنــون نیــز توســط نویســندگان غیرتخیلــی رســاله هــای سیاســی بــه کار رفتــه اســت ،بــر انتقــاد
انــواع فیلســوفان سیاســی انگلیســی زبــان از «نظریــه عدالــت 41بــرای ایســتادگی بــر مقدمــات بیــش از حــد فردگرایانــه
جــان رالــز »42داللــت دارد .علیرغــم اقدامــات تلفیقــی آمیتــای اتزیونــی ،43ایــن مســئله بــه عنــوان یــک موضــع فلســفی
منســجم بازتــاب پیــدا نکــرده و در آینــده نیــز بازتــاب پیــدا نخــواد کــرد مگــر آنکــه یــک نظریــه پــرداز آن را بــه عنوان
دیــدگاه خــود انتخــاب نمایــد .شــاید بهتریــن نامــزد انگلیســی زبــان بــرای چنیــن موقعیتــی چارلــز تیلــور 44باشــد؛ بــا این
38- Phronimos
39- Agreement
40- imaginative polemicists
41- A Theory of Justice
42- John Rawls
43- Amitai Etzioni
44- Charles Taylor
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حــال بــا در نظــر گرفتــن مســائل «هســتی شــناختی» نظریــه اجتماعــی و مســائل اخالقــی یــا «حمایتــی» (تیلــور  )1989در
مــی یابیــم کــه از دیــدگاه تیلــور مبحــث «مناظــره لیبــرال -جامــه گــرا »45بــه صــورت «اهــداف متقابــل» هدایــت شــده
اســت(.) knight,2005:259
مــک اینتایــر کــه مدافع جوامع محلی و محدود اســت خــود را جماعت گرا نمــی دانــد(.)Macintyre:1981:235
مــک اینتایــر یــک ارســطوگرای منتقــد جامعــه گرایــی اســت( ،)knight,2005:259کــه خــود را بــه درک سیاســت
هــای ســرمایه داری و بوروکراتیــک دولت-ملــت متعهــد مــی دانــد .در عــوض ،سیاســتی کــه وی ارائــه مــی دهــد در
مقاومــت نهادهــای مدیریتــی کــه وی آنهــا را «شــیوه هــا و اعمــال» مــی نامــد ریشــه دارد ،زیــرا اینهــا در واقــع همــان
مــدارس فضیلــت مــی باشــند .اگرچــه ایــن موضــوع همگرایــی کمــی بــا جماعــت گرایــی تیلــور 46دارد ،امــا اعمــال
و شــیوه هــا نیازمنــد نهادهــای رســمی مــی باشــند .مــک اینتایــر بــا ایــن سیاســت هــای محافظــه کار مخالــف اســت.
شــرح و برداشــت هــای متعــارف از یــک « مناظــره لیبــرال -جامــه گــرا »47در فلســفه سیاســی بــا معضلــی مواجــه اســت
کــه الســدیر مکاینتایــر اغلــب آن را بــه عنــوان یــک جماعــت گرایــی پارادایمــی شناســایی مــی کنــد ،بــه طــور مــداوم
و مؤکــد ایــن توصیــف را رد کــرده اســت .اگــر چــه ارســطوگرایی نویــن بعضـاً بــه عنــوان یــک حکــم فلســفی بــرای

سیاســت هــای جماعــت گرایــی در نظــر گرفتــه مــی شــود ،ارســطوگرایی مــک اینتایــر بــا جماعــت گرایــی در تضــاد
اســت (.)knight,2005:259
بــا اذعــان بــه اهمیــت ایــده تضــاد و مناقشــه در فرانظریــه مــک اینتایــر از ســنت 48و در فلســفه عملــی وی ،و همچنیــن
درک ریشــه هــای وی در مارکسیســم (نایــت  ،)2006فاصلــه یکســان مــک اینتایــر از اجتمــاع گرایــان (کمونیســت
هــای) آمریــکای شــمالی و ارســطوگرایان نویــن آلمانــی فــورا آشــکار مــی گــردد .کتــاب «در جســتجوی فضیلــت» بــه
نوبــه خــود بــه واســطه تــاش هــای طوالنــی مــدت مــک اینتایــر بــرای ایجــاد یــک نظریــه اخالقــی خــارج از حــوزه
مارکسیســم و برمبنــای تامــات ثانویــه وی بــر دالیــل عــدم امــکان تحقــق آن پــروژه حاصــل گردیــده اســت .پــروژه
مــداوم وی در زمینــه نظریــه اخالقــی را مــی تــوان بــه عنــوان ادامــه تــاش هــای اولیــه وی بــرای تدویــن اخــاق ،خــارج
از نقــد مارکــس از خــود بیگانگــی در نظــر گرفــت.
انتقــاد او بــه ســرمایهداری امــروز بــه انــدازه زمانــی کــه مارکسیســت جوانــی بــود قــوی اســت و تــا زمانــی کــه از
نگــرش مارکــس نســبت بــه تعــارض درونــی در شــیوه تولیــد ســرمایه داری مطلــع شــد ،ادامــه یافــت .بــه ایــن دلیــل،
45- liberal-communitarian
46- Taylor
47- liberal-communitarian
48- metatheory of tradition
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چرخــش مــک اینتایــر بــه ســمت ارســطو از زمانــی کــه او رابط ـهاش را بــا مارکسیســت بــه جــا مانــده در دهــه 1960
قطــع کــرد بــه بهتریــن نحــو فهمیــده میشــود البتــه نــه بــه عنــوان رد محافظهکارانــه مدرنیتــه بلکــه بــه عنــوان تــاش
بــرای عمیــق کــردن نگرشــی کــه از نقــد مارکــس بــه ســرمایهداری برجــای مانده اســت .ایــن بازتفســیر از اندیشــه مک
اینتایــر ،بــه همــراه بازشناســی اندیشــه پختــه او بــه عنــوان شــکلی از مســلک ارســطویی انقالبــی ،بر پرکتیســها بــه عنوان
مکاتــب فضیلــت تأکیــد دارد ،تفســیری کــه بیــش از یــک دهــه قدمــت دارد ،و ایــن کتــاب بــه عنــوان یــک نتیجــه
مشــترک از آن رونــد اصالحــی در نظــر گرفتــه شــود(.)MacIntyre,2011:1
پــل بلکلــج میگویــد :ایــن کنایــه آمیــز اســت کــه حتــی صفــت انقالبــی را به کســی بدهیــم در حالــی کــه او هرگونه
تــاش بــرای از بیــن بــردن نظــم موجــود را کنــار زده اســت( .)MacIntyre,2011:2در واقــع ،مــک اینتایــر نوشــته
اســت کــه «نــه تنهــا مــن هیــچ عالجــی بــرای شــرایط مدرنیتــه لیبــرال پیشــنهاد نکــردهام ،بلکــه همیشــه بــه ایــن موضــوع
پرداختــه ام کــه هیــچ عالجــی بــرای آن وجــود نــدارد .مشــکل اصــاح نظــم غالــب نیســت ،بلکــه یافتــن راه هایــی برای
اجتماعــات محلــی اســت تــا بــا حفــظ زندگــی بــر اســاس خیــر جمعــی در مقابــل نیروهــای ویرانگــر دولت-ملــت و
بــازار جــان ســالم بــه در برنــد()MacIntyre,1988:240
در اثــر دیگــری بــا عنــوان «تحمــل و فوایــد تعــارض» او ادعــا میکنــد کــه ارزشــهای دولــت و بــازار نــه فقــط از
یکدیگــر متفاوتنــد بلکــه در بســیاری از موقعیتهــا بــا یکدیگــر مغایرنــد ،مغایــر بــا ارزشــهای آن دســته از جوامــع

محلــی کــه فضایــل در آن امــکان شــکوفا شــدن دارنــد .ســابقاً تصمیــم گیــری بــا جمــع همــه ســایق و بــا مجموعــه ای
از بــده بســتانها انجــام میشــد .ایــن تصمیمگیــری بــه قــدرت چانــه زنــی سیاســی و اقتصــادی نماینــدگان در مــورد منافــع
مخالــف وابســته بــود .در مقابل،ایــن ویژگــی آن جوامــع محلــی اســت کــه مــک اینتایر بــه آن ارجــاع میدهــد ،جوامعی
کــه درک مشــترک از خیــر جمعــی یــک معیــار مســتقل از ســایق فراهــم میکند(مــک اینتایــر  .)2006 ،در واقــع مک
اینتایــر بحــث میکنــد کــه بــرای یــک خیر مشــترک قابــل شناســایی بایــد ســاختارهای قابــل شناســایی از اجتمــاع وجود
داشــته باشــد ،در ایــن صــورت میتوانیــم بفهمیــم چطــور بخشــهایی کــه افــراد مختلفــی در آن مشــارکت دارند به ســمت
یــک هــدف مشــترک حرکــت میکننــد()MacIntyre,1984:293او نتیجــه میگیــرد کــه تنهــا در جوامــع کوچــک
مقیــاس سیاســت قــادر اســت از بخــش بنــدی شــدن بگریــزد چیــزی کــه مختــص دنیای مــدرن و دشــمن جوامــع محلی
رو بــه رشــد اســت (مــک اینتایــر .)1998 ،اگــر ایــن جهتگیــری بــه ســمت جوامــع محلــی ایــن بــاور را گســترش
دهــد کــه مــک اینتایــر یــک متفکــر جمعگراســت ،نواقــص ایــن تفســیر از ایــده هــای او زمانــی آشــکار میشــود کــه مــا
بپذیریــم کــه او همانقــدر منتقــد قــدرت دولــت اســت کــه منتقــد بــازار آزاد مــدرن اســت .او نشــان میدهــد کــه کســانی
کــه در صــدد غلبــه بــر قــدرت دولــت هســتند خــود بــه وســیله آن مغلــوب میشــوند و بــه واســطه آن در زمــان مقــرر بــه
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یکــی از ابزارهــای ســرمایه داری مــدرن در نســخه هــای مختلــف تبدیــل میشــوند(.)MacIntyre,1995a:218فارغ از
جایگزیــن بــودن جمــع گرایــی بــرای لیبرالیســم ،مــک اینتایــر در یــک اظهــار نظــر ویــژه معتقــد اســت ،ایــن ایدئولوژی
معجونــی از ارزشــهای جورواجــور اســت کــه دولتهــای لیبــرال مــدرن تــاش میکنــد از طریــق آن خــود را توجیــه
کننــد(.)MacIntyre,1988:241
بــه ویــژه کــه مــک اینتایــر بــاور دارد تنهــا در بعضــی جوامــع محلــی اســت کــه «همــکاری بــه عنــوان یــک خیــر
جمعــی» بــه خــودی خــود میتوانــد بــه عنــوان جایگزینــی بــرای فردگرایــی ســربر آورد در حالــی کــه هــر دوی آنهــا بــه
وســیله ســرمایهداری ایجــاد میشــود و به وســیله لیبرالیســم بدیهــی در نظــر گرفتــه میشــود(. )MacIntyre,1999a:114
مــک اینتایــر میگویــد کــه مــا امــروزه در جامعــه پــاره پــارهای 49زندگــی میکنیــم کــه از افــرادی ســاخته شــده کــه
هیــچ درکــی از نفــع انســان ندارنــد ،هیــچ راهــی بــرای رســیدن بــه منفعــت مشــترک دنبــال نمیکننــد ،هیــچ راهــی بــرای
متقاعــد کــردن یکدیگــر دربــاره احتمــال اینکــه نفــع مشــترک چیســت ندارنــد و در واقــع بســیاری از مــا معتقدیــم نفــع
مشــترک نــه وجــود دارد و نــه میتوانــد وجــود داشــته باشــد .ســوالی کــه مطــرح اســت ایــن اســت کــه چنیــن جامعــه
چگونــه مــی توانــد شــکل گیــرد و چــه سیاســتی میتوانــد داشــته باشــد؟

منافع مشترک
مفهــوم منافــع مشــترک توصیــف یــک نــوع از جامعــه اســت کــه در آن دســتاورد هــر فــرد و یا نفــع وی از دســتیابی
بــه منافــع و خروجــی مشــترک اعمــال و از یــاری بــه منافــع مشــترک جامعــه بــه عنــوان کل جدایــی ناپذیــر اســت .بــا
توجــه بــه ایــن مفهــوم منافــع مشــترک ،شناســایی نفــع شــخصی و آنچــه کــه بــرای هدایــت زندگــی یــک شــخص
بهتریــن اســت ،از شناســایی منافــع مشــترک جامعــه و آنچــه کــه بــرای هدایــت حیــات جامعــه بهتریــن اســت جداســت.
چنیــن شــکلی از اجتمــاع دارای طبیعــت سیاســی اســت ،بایــد گفــت ایــن نــوع از اجتمــاع بــه واســطه نوعــی از
اقدامــات تشــکیل شــده کــه از طریــق آن انــواع دیگــر اقدامــات دیکتــه شــده انــد ،بــه طــوری کــه افــراد احتماال خــود را
بــه ســمت آنچــه بــرای آنهــا و بــرای جامعــه بهتریــن اســت هدایــت مــی کننــد.
49- fragmented society
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ایــن نــوع از جامعــه سیاســی (آنچــه ارســطو 50بــا اصطــاح پلیــس 51یعنــی شــهری منطبق بــا مقاصــد ایده آل فلســفی
از آن نــام مــی بــرد) در واقــع بــه ســطح باالیــی از فرهنــگ مشــترک نیــاز دارد کــه بایــد توســط مشــارکت کننــدگان در
آن تأمیــن گــردد ،البتــه ایــن نــوع از جامعــه سیاســی بــه تنهایــی توســط فرهنــگ مشــترک ایجــاد نمــی شــود و بــا جوامع
سیاســی کــه پیوســتگی هــای ضــروری آنهــا بــه معنــای وابســتگی ســنت فرهنگــی مشــترک اســت بســیار متفــاوت مــی
باشــد .یــک پلیــس (شــهری منطبــق بــا مقاصــد ایــده آل فلســفی) بیشــترین تفــاوت را بــا جامعــه سیاســی ملــت 52و
همچنیــن لیبــرال دموکراســی دارد .نایــل شــدن بــه یــک پلیــس در واقــع غیــر ممکــن اســت ،مگــر اینکــه شــهروندان
آن حداقــل بــه یــک زبــان صحبــت کننــد (ممکــن اســت بــه خوبــی بیــش از یــک زبــان را بــا یکدیگــر بــه اشــتراک
بگذارنــد) ،و همچنیــن از اقدامــات مشــورتی ،رســمی و غیــر رســمی ،و ســطح باالیــی از درک مشــترک از رویــه هــا و
نهادهــا برخــوردار باشــند .چنیــن درک مشــترکی بــه طــور کلــی ازمیــراث ســنت فرهنگــی خــاص مشــتق مــی گــردد.
امــا ایــن شــرایط بایــد در خدمــت اهــداف جامعــه ای باشــد کــه در آن افــراد از امــکان مطــرح کــردن پرســش درمــورد
آنچــه تاکنــون از طریــق شــور و مشــورت جمعــی و عــرف و ســنت بــه منافع آنهــا و منافــع جامعه اعطا شــده ،برخــوردار
باشــند .یــک پلیــس همیشــه ،بــه طــور بالقــوه و یــا در واقــع ،جامعــه ای برخــوردار از امــکان جســتار و پرســش هــای
عقالنــی و منطقــی ،و همچنیــن خودشناســی اســت)Macintyre:1981:240-241( .
هــر جامعــه برخــوردار از امــکان توجیــه سیاســی منطقــی بایــد دربرگیرنــده دو ویژگــی باشــد اوال ،جامعــه مذکــور
بایــد دارای ســطح باالیــی از درک مشــترک از منافــع ،فضائــل ،و قوانیــن باشــد .دومــا ،جامعــه مذکــور بایــد از یــک
مقیــاس نســبتا کوچــک برخــوردار باشــد ،بــه طــوری کــه روابــط موجــود در آن بــه واســطه جزءبنــدی تغییر شــکل پیدا
نکــرده باشــند()Macintyre:1981:249
ایــن نــوع از جامعــه سیاســی بــا مقیــاس کوچــک کــه ســزاوار وفــاداری عقالنــی مــا اســت مشــخصا از ســطح باالیی
از میــراث فرهنگــی بــه اشــتراک گذاشــته برخــوردار خواهــد بــود ،چنیــن جامعــه ای بــه ســطح باالیــی از توافــق بــه
آگاهــی رسیدهاســت ،ایــن آگاهــی نــه تنهــا در ارتبــاط بــا منافــع مشــترک ،بلکــه بــه طــور کلــی درزمینــه منافــع بشــری
مطــرح اســت .ممکــن اســت ایــن ادعــا تنهــا بــرای لیبــرال هــا هشــدار دهنــده نباشــد ،زیــرا در نــگاه اول بــه نظــر مــی
رســد چنیــن جامعــه ای هیچگونــه جایگاهــی بــرای افــراد یــا گــروه هایــی کــه بــا دیــدگاه غالــب درزمینــه منافــع بشــری
50- Aristotle
51- polis
52- Volk

مفهــوم ولــک (مــردم ،ملــت ،و یــا نــژاد) یــک ایــده اساســی در تاریــخ آلمــان از اوایــل قــرن نوزدهــم تاکنــون بــوده اســت .ذات و اســاس
ایــن اصطــاح نشــان دهنــده احســاس برتــری فرهنــگ آلمانــی و ایــن ایده اســت مــردم آلمــان از یــک ماموریت جهانــی برخوردار هســتند.
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همراهــی نمــی کننــد قائــل نیســت .امــا ایــن یــک اشــتباه اســت ،بــه ایــن دلیــل کــه حصــول هیــچ کــدام از مــواردی کــه
ذکــر شــد در چنیــن جامعــه سیاســی کــه متشــکل از افــراد و گــروه هــای کامــا مخالف با مســائل اساســی اســت ممکن
نخواهــد بــود .اگــر جامعــه ای از نقطــه نظراتــی کــه در رابطــه بــا منافــع بشــری و منافــع مشــترک برخــوردار اســت ،مهم
اســت کــه در زمینــه مــوارد و مســائلی کــه مــی توانــد از ایــن مخالفــان یــاد بگیــرد از خــود پرســش کنــد .بنابراین نــه تنها
تحمــل و شــکیبایی در برابــر مخالفــت از اهمیــت برخــوردار مــی شــود ،بلکــه ورود بــه گفتگــوی منطقــی بــا مخالفــان و
ترویــج ایــن رفتــار بــه عنــوان یــک فضیلــت سیاســی و نــه تحمــل منفعــل ،بلکــه یــک نگــرش فعــال و پژوهنده به ســوی
دیــدگاه هــای کامــا مخالــف ،و حصــول فضیلتــی کــه خصوصــا در سیاســت هــای غالب امــروزی وجــود ندارد بســیار
پســندیده خواهــد بــود(.)Macintyre:1981:251
اتهامــات بســیار مختلفــی کــه تاکنــون ایــن مواضــع سیاســی نشــانه گرفتــه و در آینــده نیــز نشــانه خواهــد گرفــت بــر
ایــن مســئله متمرکــز اســت کــه نوعــی سیاســت آرمــان گرایانــه ناکارآمــد ارائــه می شــوداین درحالی اســت کــه چنین
منتقدانــی خواهــان تغییــر هــر چیــزی کــه ارزش تغییــر در جهــان مــدرن را دارنــد مــی باشــند بجز مشــارکت در سیاســت
متعــارف میــان دولت-ملــت ،زیــرا بخــش عمــده ای از مشــکالت جوامــع محلــی بــه طــور جدایــی ناپذیــری بــا مســائل
ملــی و بیــن المللــی گــره خــورده اســت .ایــن اعتــراض از یــک مســئله واقعــی بــه ســوی یــک نتیجــه گیــری نادرســت
ســوق داده مــی شــود .هــر سیاســت ارزنــده ای در جامعــه محلــی قطعــا بایــد بــه طــرق مختلفــی ،تأثیــر سیاســت هــای
دولت-ملــت و بازارهــای ملــی و بیــن المللــی بــر خــود را درنظــر بگیــرد .جامعــه محلــی بایــد بــه صــورت دوره ای منابع
خــود را از طریــق آنهــا تأمیــن نمایــد امــا تأمیــن منابــع مذکــور تــا آنجــا کــه ممکــن اســت بایــد بــا هزینــه ای قابــل قبــول
بــرای جامعــه محلــی انجــام گــردد .همچنیــن جامعــه محلــی بایــد گاها خــود را بیــن تناقضــات ملت-دولــت قــرار دهد،
و بعضــا بایــد بــا ایــن یــا آن رقیــب حزبــی همراهــی نمایــد تــا بتوانــد نیروهــای مخــرب سیاســی ماننــد امپریالیســم 53و یــا
سوسیالیســم ملــی 54یــا کمونیســم استالینیســتی 55را شکســت دهــد .امــا در عیــن حــال همیشــه بایــد بــا احتیاط و جــدال و
ستیزه به تمامی معامالت خود با سیاست های دولت و اقتصاد بازار وارد گردد.
جامعــه محلــی بایــد در هــر جــا کــه ممکــن اســت شــخصیت هــای اصلــی مخالفــان خــود را درزمینــه ارائــه توجیهی
بــرای قــدرت آنهــا کــه در واقــع عرضــه نشــده اســت بــه چالــش بکشــد .زیــرا دولــت و اقتصــاد بــازار بــه طوری ســاختار
یافتــه انــد کــه سیاســت هــای جامعــه محلــی را تضعیــف و تخریــب مــی کننــد .در رابطــه میــان سیاســت هــای مختلــف،
53- Imperialism
54- Imperialism
55- Stalinist Communism
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تنهــا تناقض و کشــمکش دائمــی وجــود خواهــد داشــت(.)Macintyre:1981:252
«از حیــث سیاســی 56جوامــع پیشــرفته مدرنیتــه غربــی الیگارشــیهایی هســتند کــه بــه لیبــرال دموکراســی مبــدل شــده
انــد .بســیاری از کســانی کــه در ایــن جوامــع ســکونت دارنــد از عضویــت در میــان نخبــگان محــروم شــدهاند ،نخبگانــی
کــه تعییــن میکننــد رای دهنــدگان اجــازه دارنــد چــه کســانی را انتخــاب کننــد در حالیکــه بنیادیتریــن مســایل از دامنه
منتخبــان بیــرون افتــاده اســت .منظــور مــک اینتایــر از «بنیادیتریــن مســائل ،»57آن اســت کــه بهتریــن شــیوه زندگــی
بــرای افــراد بشــر و بــرای کل جامعــه بشــری چیســت(.)Clayton,2000:22
آنچــه کــه مــک اینتایــر از مفهــوم ارســطویی منافــع مشــترک ارائــه می دهد مشــابه دیــدگاه کمونیســت هــا در زمینه
منافــع مشــترک اســت ،یعنــی منافعــی کــه منحصــرا بــه منافــع افــراد مجــزا تقلیل پذیــر نیســت .البتــه دیدگاه کمونیســت
هــا در ایــن مــورد معمــوال از ارتبــاط نزدیــک تــری بــا دیــدگاه هــای اولیــه ای کــه در چارچــوب هگلــی بیــان شــده
برخــوردار اســت.مک اینتایــر هــگل را مــی شناســد و ســبک ســاختاری سیاســت وی را همــراه بــا فلســفه ســاختاری وی
رد مــی کنــد .البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه مــک اینتایــر تمامــی ســاختارهای سیاســی را رد می کنــد ،برای مثــال وی
آنچــه کــه در آغــاز اخــاق نیکوماخــوس ارســطو بیــان شــده را مــی پذیــرد ،بــا ایــن وجــود بــه نظــر مــی رســد کــه او در
جــای دیگــری در جســتجوی ریشــه هــا و نهادینــه شــدن آن اســت .مســلم اســت کــه مــک اینتایــر نهادینــه ســازی را در
شــیوه هــا و اعمــال جســتجو مــی کنــد
نظریــه اجتماعــی مــک اینتایــر از زاویــه ارجــاع واقعیــت بــه عنــوان عقالنیــت بــا هــگل تشــابه دارد ،امــا در زمینــه
وجــود عقالنیــت هــای رقیــب و درگیــری اعمــال واقعــی بــا نهادهــای واقعــی بــا هــگل دچــار اختــاف نظــر اســت.
منافــع تعالــی کــه در ذات شــیوه هــا و اعمــال هســتند در واقــع منافــع مشــترک شــرکت کننــدگان خــود مــی باشــند کــه
بــه تهذیــب افــراد شــرکت کننــده یــاری مــی رســانند و بــه نوبــه خــود بــه درســتی توســط نهادهــا حمایــت مــی شــوند.
ایــن یــک نــوع حداقلــی از ســاختار نظــم دهــی بــه منافــع اســت .مــک اینتایــر اضافــه مــی کنــد کــه آنچــه کــه وی آن را
بــا عنــوان «پــروژه هــا »58مــی نامــد ،ترکیــب کننــده عقالنیــت شــیوه هــای مختلــف در تصمیــم گیــری بــر منافــع عمدتــا
ســاختاری و نظــم دهــی اســت (نایــت  ،)2006برخــی از «شــیوه هــای جمعــی» مــی تواننــد بــه تشــکیل «اشــکال نســبتا
خودکفــا و مســتقل مشــارکت و جامعــه مبتنــی بــر عمــل کمــک کننــد ،کــه بــه نوبــه خــود بــه محافظــت از خویــش در
برابــر اثــرات خورنــده ســرمایه داری و تــاراج قــدرت دولتــی نیــاز دارنــد» (مــک اینتایــر« .)1995 ،میــان یــک نــوع از
56- Politically
57- fundamental issues
›58- projects
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سیاســت و نــوع دیگــر تنهــا تضــاد متوالــی وجــود خواهــد داشــت» (مــک اینتایــر 268.)252 ،1998
از آنجایــی کــه مــک اینتایــر در کتــاب «در جســتجوی فضیلــت» بــه طــور فزاینده منطق ســنتی مکتب ارســطوگرایی
توماســی را پذیرفتــه اســت ،بــه همــان نســبت آشــکار اســت کــه چگونــه و چــرا مواضــع وی با کمونیســت تفــاوت دارد.
نظریــه اجتماعــی وی در ارتبــاط بــا شــیوه هــا همچنــان پابرجاســت ،امــا در حــال حاضــر بــر شــکل متعادلــی از زیســت
شناســی متافیزیکــی اســتوار اســت کــه زمانــی در تبعیــت وی از گادامــر در فاصلــه گرفتــن از اصطــاح فلســفه عملــی
ارســطو مشــهود بــوده اســت .در حــال حاضــر مــک اینتایــر در برابــر گادمــر اذعــان کــرده کــه «اخــاق ارســطویی
مســتلزم متافیزیــک ارســطویی اســت» (مــک اینتایــر  ،)169 ،2002و مــی افزایــد کــه او «در ارتبــاط بــا ایــن فــرض
کــه اخــاق مســتقل از زیســت شناســی ممکــن اســت ،در اشــتباه بــوده اســت» (مــک اینتایــر  .)1999در رد تدریجــی
شــک و تردیــد دربــاره فلســفه زبانــی ،و متقابــا پذیــرش واقــع گرایــی کامــل ،ارســطوگرایی مــک اینتایــر بــه صراحت
آنچــه کــه وی عقالنیــت شــرکت در یــک ســنت مــی نامــد را شــرح مــی دهــد .وی در حــال حاضــر خــود را در قالــب
یــک ارســطوگرای کامــا ســنتی نمایــش مــی دهــد و بــه طــور کامــل از یــک ارســطوگرای اصــاح طلــب فاصلــه مــی
گیــرد .مــک اینتایــر بــه پایــان نهایــی اصــول اولیــه مــی رســد و از اســتدالل آکوینــاس در مــورد وجــود مــا در جایــگاه
موجــودات انســانی بــه عنــوان حیوانــات منطقــی وابســته پیــروی مــی کنــد .وی اســتدالل مــی کنــد کــه مــا بــه واســطه
گونــه بیولوژیکــی خــود بــه فضائــل نیــاز داریــم .ممکــن اســت ایــده فضائــل بــه لحــاظ تاریخــی ارســطویی باشــد امــا
دیــدگاه وی دربــاه محتــوای آن مســیحی و توماســی اســت .صداقــت یــک فضیلت اســت ،امــا بزرگــواری یک فضیلت
نیســت .در حالــی کــه ارســطو معتقــد اســت کــه آنچــه بــه منزلــه منافــع انســانی مدنظر قــرار مــی گیــرد فعالیــت خودکفا
اســت و کســانی کــه بــه دیگــران وابســته هســتند از تعالــی ناتــوان خواهنــد بــود ،مســیحیت موعظــه می کند کــه خدمت
بــه دیگــران امــری نیکوســت و تمامــی انســان هــا بــه یــک انــدازه قــادر بــه خودکفایــی هســتند .ایــن مواضــع حتــی در
کتــاب «در جســتجوی فضیلــت» نیــز مشــهود اســت ،بــه همیــن دلیــل ایــن کتــاب بــه عنــوان نقــد نیچه و نــه راولــز مطرح
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ارســطوگرایی کنونــی مــک اینتایــر کــه از نظــر متافیزیکــی ،غایــت شــناختی و از نظــر اخالقــی ،کمــال گراســت در
تضــاد مــی باشــد .امــا آنگونــه کــه مــک اینتایــر مــی گویــد ،نظریــه هرگــز کافــی نخواهــد بــود .مشــکالت اجتماعــی
کــه او درک کــرده «از طریــق عمــل نظریــه پــردازان» قابــل حــل نیســت ،بلکــه «تنهــا بــا یــک نــوع خــاص از عمــل یعنی
عملــی کــه بــه واســطه نــوع خاصــی از نظریــه کــه در همــان عمــل ریشــه دارد آگاه ســازی شــده باشــد» قابــل حل اســت
(مــک اینتایــر 270.)225 ،230 ،1998
مک اینتایر به هیچ وجه کمونیست نیست .وی چنین شرح می دهد:

سال دوم ،شماره چهارم

پولیتیـا 111

« اشـتباه کمونیسـتی ،تالش برای بر انگیختن و القای سیاسـت های دولت از طریق ارزش ها و حالت های مشـارکتی
در جامعـه محلـی اسـت .تصـور آنکه حتی یک مورد خوب در چنین جامعه محلی وجود داشـته باشـد اشـتباه بزرگتری
اسـت ،زیـرا بـا فقدان فضائل سـخاوت و شـور و مشـورت اشـتراکی ،جوامع محلی به طـور مداوم از طریـق محدودیت،
خودپسـندی ،تعصـب در مقابـل بیگانـگان و طیـف وسـیعی از سـایر ناهنجـاری هـا از جمله کسـانی که از یـک فرقه از
جامعـه محلـی بـه وجود می آیند در معرض فسـاد قـرار خواهد داشـت» (مک اینتایـر .)142 ،1999
در اینجــا مــی تــوان ســه نکتــه نهایــی در افتــراق مواضــع مــک اینتایــر از کمونیســت هــا را مطــرح نمــود ،حداقل می
تــوان نکتــه اول را بــا صراحــت کامــل ارســطویی نامیــد .نکتــه اول معرفــت شــناختی اســت .مــک اینتایــر یک رئالیســت
و جهانشــمول اســت ،اگــر چــه خصوصیــات و ســوابق الزامــی هــر نقطــه نظــری را بــه صــورت بســیار جــدی مــی پذیرد.
لــذا اصــل اول ایــن اســت کــه حقیقــت معتبــر جهانــی معــادل هــدف نهایــی کشــف و شــهود اســت .در مقابــل ،یــک
کمونیســت فلســفی ســازگار احتمــاال یــک نســبیت گــرای متعهــد خواهــد بود.
نکتـه دوم اخالقـی اسـت .مـک اینتایـر یـک عقـل گرا و کمـال گـرای اخالقی اسـت .ایـن نکته بر اخلاق فضیلت
محـور وی متمرکـز اسـت .آنچـه کـه ارتقـاء وی از تعالـی را متمایـز مـی کند ،ضدیـت او با نخبـه گرایی اسـت .وی در
ایـن زمینـه از توافـق جزئـی با ارسـطو برخوردار اسـت .در اغلب فرهنـگ ها و دوران ها ،تعالی انسـان با ثـروت و قدرت
معادل شـده اسـت .این مسـئله دقیقا از ایده تعالی و یا برتری فضیلت در یونان پیش از باسـتان نشـات می گیرد ،و ریشـه
حقیقی ایده حکومت اشـراف اسـت که پس از پذیرش اخالقیات ارسـطو در قرون وسـطی توسـعه یافته اسـت .این ایده
هـای قدیمـی فلسـفی نیسـتند بلکـه ایدئولوژیک می باشـند .اخالق توماسـی و مسـیحی بایـد از لحاظ عملـی ،فراگیر و
از لحـاظ نظـری ،جهان شـمول باشـد .کمونیسـت ها کمـال گرایان اخالقی نیسـتند .در منظـر آنها ،اخالق بـا پایبندی به
پیمـان هـا و هنجارهـای فرهنگی مرتبط اسـت .آنگونـه که ندرمن و گادامر تاکیـد دارند ،این یک اصل از اخالق اسـت
و یـا آنگونـه کـه نیمـه کمونیسـت بـزرگ ،هگل مـی گوید بـا زیتلیچکایـت( 59زیتلیچکایـت در زبان آلمانـی به معنای
اخلاق اسـت) مرتبـط مـی باشـد.مک اینتایـر خواهان دفـاع از جوامـع خاصی اسـت زیرا آنهـا را «مبتنی بـر عمل» تلقی
می کند و لذا آنها را نمونه سـاز و نهادینه کننده فضائل «عدالت ،شـجاعت و صداقت» و متشـکل از «سـخاوت و شـور
و مشـورت مشـترک» می داند ،فضائلی که توسـط «قدرت فاسـد نهادهایی که با جامعه بیگانه هسـتند» تهدید می شـود.
وی معتقـد اسـت ایـن جوامـع واقعـی اما قابل بهبود هسـتند؛ زیـرا جوامع دیگر هم بخش هایی از نظام مسـلط و مسـتکبر
هسـتند و یـا بـه احتمـال زیاد حتی شـرایط بدتری دارنـد .حفاظت از نهادهـا و توابع چنین جوامعی صرفا ظالمانه اسـت و
موجـب تضعیـف روحیه می شـود و در نتیجـه یک اشـتباه خواهد بود.
59- Sittlichkeit
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نتیجهگیری
رويكــردي كــه در ايــن ميــان مــورد توجــه ايــن پژوهــش قــرار دارد ،بازگشــتي اســت كــه يكــي از متفكــران
جماعتگــرا بــه اخــاق ارســطويي ميكنــد و در آن ،بديلــي را بــراي اخــاق مــدرن ميجويــد .الســدير مــكاينتايــر،
متفكــري اســت كــه بــا رويكــردي جامعــه و فرهنــگ -محــور ،بــا بازخوانــي اخــاق ارســطويي ،بــه نقــد اخــاق مــدرن
همــت ميگمــارد .همانگونــه كــه در متــن نيــز مشــاهده شــد ،نقــد مكاينتايــر بــر اخــاق مــدرن معطــوف بــه توجــه
نكــردن آن بــه مقولــة «فضيلــت» ،و همچنيــن انــكار اولويــت «خيــر» بــر «حــق» در زندگــي اخالقــي اســت .در نظــر
مكاينتايــر ،ايــن غفلــت از محوريــت «خيــر» در اخــاق ،فــرد را از پيوندهــاي هويتـياي كــه وي بــا فرهنــگ و اجتمــاع
خويــش دارد ،محــروم ميســازد و در نتيجــه ،هرگونــه مبنــاي عقالنــي بــراي قضــاوت اخالقــي را از انســان دريــغ
ميكنــد .بهتبــع ايــن رويكــرد ،اخــاق بــه امــري شــخصي و دلبخواهــي تبديــل ميشــود و نتيجــة آن نــه پــرورش
و تكامــل اخالقــي و روحــي فــرد ،بلكــه تــاش بــراي غلبــه و ســلطه غيرعقالنــي بــر ديگــران خواهــد بــود؛ امــري كــه
تهديــدي بــراي ســامان اجتماعــي -سياســي معاصــر بــه شــمار مـيرود.
اخــاق فضیلتمحــور مــک اینتایــر ،بدیلتریــن منتقــد مدرنیســم و اخــاق لیبرالیســتی هســت کــه در دورههــای
ن رســالتی که
ت یک طیف مـــورد بـــررسی قــرار داد کــه کمتری 
اخیــر ظهــور کــرد ه اســت .اندیشــه او را بایــد بـــه صور 
بــر دوش دارد ،نقـ د لیبرالیسـ م اســت و در طــرف دیگــر طیــف ،نــه تنهــا نقــد لیبرالیســم بلکـ ه نقــد کل جریــان مدرنیــت
ت کـ ه اخــاق مــدرن
ک اینتایــر بـــر ایــن بــاور اسـ 
ن بــرای آن مطــرح اســت .چنانکــه آمـد ،مـ 
و حتــی ارائــه جایگزیـ 
کــه در نحلههــای مختلــف لیبرالیســتی ،نمــود یافتــه اســت ،بیمــار اســت .نشــانههای ایــن بیمــاری نیــز آشــکار اســت کــه
ی مختلــف اخالقــی مــدرن اســت« .خـــویشتن» چنــد پــاره کــه امــکان
ـان نحلههــا 
مهمتریــن آن عــدم قیاسناپذیــری میـ 
ی جهانشــمول از «خویشــتن» در اخــاق لیبــرال،
ی از آن وجــود نــدارد و تــاش بــرای ارائــه درک ـ 
هیــچ درک واحــد 
ن بیمــاری اســت.
ی مــدرن برخاســت ه اســت ،از دیگــر عالیــم ایـ 
در حالــی کــه لیبرالیســم از خاســتگاه فرهنگــی و تاریخـ 
ی اســت .او مهمتریــن وجــه تمایــز مدرنیســتها از ارســطوگرایان
راهحــل مـــک ایـــنتایر ،بازگشــت بــه ارســطوگرای 
ی اخالقــی مــدرن نیــز در همیــن
را حــذف «غایــت» از تفکــر مــدر ن میدانــد کــ ه ا ز نظــر ا و راهحــل عــاج بیمــار 
ـت محــور» ،از نظــر مــک اینتایــر ،جایگزین مناســبی
ت بــه فضیلــت غایتمندانــه« .نـــظریه اخـــاق فضیلـ 
جاســت :بازگشـ 
ک اینتایـ ر در پــردازش نظریــه اخالقـیاش ،تأکیــد ویــژهای بــر فرهنگهــا دارد؛ این
بــرای اخــاق لیبرالیســتی اســت .مـ 
تأکیــد نیــز ناشــی از نقــش خاصــی اســتکـ ه او بــرای «ســـنت» در نـــظریه فـــضیلتمدارانهاش قائــل اســت .برخــاف
ی پویــا و در حال دگرگونی اســت ،ایســتا نیســت .از نظــر او نظریه
ت کــه ســنت ،امــر 
نـــظر لیـــبرالیستها ،ا و مـــعتق د اسـ 
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ی خاص ،پرورانده میشــود؛ لذاســت کـــه درک عـــام 60و جـــهانشمولی را مــورد تردید
اخالقـی ،در یــک بســتر فرهنگ 
قــرا ر میدهــد« .خویشــتن» ،روایتــی اســت کـــه مـــا از قــرار گرفتــن در یــک فرهنــگ خــاص کــه ریشــه در یک ســنت
ش اخالقــی معیــن دارد ،بــه دســت میآوریــم.
پژوه ـ 
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