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در ســال ۲۰۰۲، بنیــاد اخــالق و آمــوزش یوهیــرو، بــه ریاســت جنــاب آاقی ائیجــی یوهیــرو، 
کســفورد دایــر کــرد. ســال بعــد، مرکــز  کرســی اخــالق عملــی یوهیــرو را در دانشــاگه آ
کســفورد در دانشــکدۀ فلســفه تأســیس کردنــد. بــا حامیــت  اخــالق عملــی یوهیــرو را در آ
ــش را  ــد و نام ــزار کردن ــاالنه برگ ــخنرانی س ــله س ــک سلس ــرو ی ــاد یوهی ــتانۀ بنی گشاده دس
ــه  ــخنرانی ک ــه س ــن س ــتند. ای ــرو« گذاش ــی یوهی ــالق عمل ــخنرانی های اخ ــه س »مجموع
کســفورد ایــراد می شــوند، حال وهــوای مرکــز اخــالق عملــی یوهیــرو در  هرســاله در آ
کســفورد را بــه خــود گرفته انــد: کوشــش در جهــت گــردآوردن بهتریــن دانشــوران فلســفۀ  آ
ــت  ــای کیفی  ارتق

ْ
ــدف ــرامن. ه ــائل عص ــن مس ــه مهم تری ــن ب ــور پرداخت ــه منظ ــی ب تحلیل

تجزیــه و تحلیــل ایــن مســائل بــه شــیوه ای اســت کــه بــا باالتریــن اســتاندارد دانشــاگهی 
ســازاگر و البتــه در دســترس همــاگن باشــد. فلســفه نه تنهــا بایــد معرفــت بیافرینــد، بلکــه 
ــۀ  ــخنرانی ها در مجموع ــر س ــی ب ــای مبتن ــازد. کتاب ه ــر س ــز بهت ــردم را نی ــی م ــد زندگ بای

ــده اند. ــاپ ش ــفورد چ کس ــاگه آ ــارات دانش ــرو در انتش ــی یوهی ــالق عمل اخ
یولیان ساویولسکیو
کرسی اخالق عملی یوهیرو
کسفورد سرپرست مرکز اخالق عملی یوهیرو در آ
کسفورد دانشاگه آ
گردآورنده: مجموعۀ اخالق عملی یوهیرو

Oxford Uehiro
Centre for Practical Ethics

مجموعۀ اخالق عملی یوهیرو
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ایــن کتــاب نســخۀ بســط یافته و جرح وتعدیل شــدۀ ســخنرانی های یوهیــرو اســت 
ــی  ــالق عمل ــخنرانی های اخ ــردم. »س ــراد ک ــفورد ای کس ــاگه آ ــه ۲۰۰5 در دانش ــه در امه م ک
ــالق  ــز اخ ــی مرک ــا میزبان ــاله ب ــه هرس ــخنرانی ک ــه س ــت از س ــه ای اس ــرو«۱ مجموع یوهی
ــن  ــواکر ای ــی نیک ــم از حام ــود. امیل ــزار می ش ــفورد۲ برگ کس ــاگه آ ــرو در دانش ــی یوهی عمل
ــتانه از  ــت گشاده دس ــر حامی ــه خاط ــن، ب ــرو۳ در ژاپ ــوزش یوهی ــالق و آم ــاد اخ ، بنی ــز مرک
ایــن ســخنرانی ها سپاســگزاری کنــم. خاصــه از رئیــس ایــن بنیــاد، آاقی ائیجــی یوهیــرو۴، 
ــرو،  ــز یوهی ــر مرک ــوش دارم از مدی ــن خ ــم. همچنی ــی می کن ــش قدردان ــرای حامیت های ب
پروفســور یولیــان ساویولســکیو5، سپاســگزاری کنــم کــه بــرای ایــراد ســخنرانی ها دعوتــم 

کــرد و مقــدامت آن را فراهــم ســاخت.
ــوان  ــن عن ــاب از همی ــرای کت ــتم و ب ــرگردان« گذاش ــالق س ــخنرانی ها را »اخ ــام س ن
اســتفاده کــردم و عنــوان فرعــی »و گردنــاگه سیاســت« را هــم بــدان افــزودم تــا بــه پــاره ای 
از دغدغه هــای اصلــی آن اشــاره کنــم. ایــن کتــاب ســخنرانی ها را بــه گونــه ای بســط 
ــت.  ــده اس ــرون آم ــل بی ــج فص ــخنرانی، پن ــه س ــه از دل س ــرده ک ــل ک داده و جرح و تعدی
ســخنرانی نخســت بــه دو فصــل تبدیــل شــده اســت. فصــل پایانــی کــه دربــارۀ دروغگویــی 
ــری  ــارۀ مختص ــدان اش ــط ب ــخنرانی ها فق ــه در س ــت ک ــی اس ــت، مبحث ــت اس در سیاس
 بــا برخورداگه هــای اخــالق و سیاســت ســر و اکر دارد، 

ً
کــردم. مضامیــن کتــاب اصــوال

گرچــه گهــاگه دامنــه و داللت هــای ضمنــی گســترده تری می یابــد. کتــاب را بــا دیباچــه ای 
ــن  ــم. در بط ــته آاغز می کن ــال و گذش ــی ح ــای سیاس ــق بحران ه ــی از مصادی ــارۀ برخ درب
کــه در فصل هــای  ایــن بحران هــا برخــی از پرســش ها و مســائلی را می تــوان یافــت 

پیش گفتار
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اخالق سرگردان و گردناگه سیاست

بعــد طــرح می کنــم و بــه آن هــا می پــردازم. در فصــل ۱ و ۲ بــا ســنت فکــری پیچیــده ای 
مخالفــت مــی ورزم کــه بــه نظــر می رســد هرگونــه مدخلیــت اخــالق در سیاســت، خاصــه 
سیاســت بین المللــی را رد می کنــد. ایــن ســنت بــه واقع گرایــی مشــهور اســت. اســتداللم 
ــه  ــز ب ــی نی ــیار دارد، درس های ــدی بس ــای ج ــی خطاه ــد واقع گرای ــه هرچن ــت ک ــن اس ای
ــد و  ــْی دور امَن ــفِی واقع گرای ــدان فلس ــیاری از منتق ــر بس ــاید از نظ ــه ش ــوزد ک ام می آم
از قضــا خــوِد صورت بندی هــای واقع گرایــی نیــز آن هــا را از دیــده پنهــان می ســازد. 
ــه ام  ــه ب ــت ک ــداری اس ــنت هش ــن س ــی ترین درِس ای ــه اساس ــت ک ــن اس ــم ای مداعی
دربــارۀ اخالق پرســتی۶ در اندیشــیدن بــه سیاســت، خاصــه امــور خارجــه می دهــد. 
ــم از  ــتی مبه ــته برداش ــد و پیوس ــط می کنن ــتی خل ــا اخالق پرس ــالق را ب ــان اخ واقع گرای
منافــع ملــی را بــه جــای فهمــی روشــن تر و واقع گرایانه تــر از اخــالق می نشــانند و بدیــن 
ــی از  ــور گوناگون ــول، ص ــن فص ــازند. در ای ــگ می س ــان را کم رن ــت آموزه ش ــیله اهمی  وس
ــی  ــالق سیاس ــر اخ ــا ب ــدۀ آن ه ــر تحریف کنن ــم و از تأثی ــف می کن ــتی را توصی اخالق پرس
واقع گرایانــه کلیاتــی بــه دســت می دهــم. ایــن بحــث متکــی اســت بــه اثــر منتشرشــدۀ 
ــم  ــز می کن ــتر تمرک ــر آن بیش ــا ب ــی، اام در اینج ــی و واقع گرای ــارۀ اخالق گرای ــینم درب پیش

ــم. ــطش می ده ــرح  و بس و ش
ــش  ــاگه مهم ــه جای ــا را ب ــوم آرامن ه ــه مفه ــم ک ــی آن ــاب در پ ــوم کت ــل س در فص
در بحــث فلســفی بازگردانــم و ربــط خــاص آن را بــه بحــث دربــارۀ سیاســت مشــخص 
ــده  ــی نش ــی7 تلق ــۀ َتَبع ــا اندیش ــده ی ــده دور نامن ــا از دی ــث آرامن ه ــه مبح ــم. گرچ کن
اکنه و خصامنــه  ــا ناگهــی شــا اســت، منتقــدان دانشــاگهی و سیاســت ورزان اغلــب ب
ــارۀ خطــرات  ــود کــه درب ــا برلیــن یکــی از منتقــدان تأثیرگــذاری ب ــد. آیزای ــدان می نگرن ب
پی جویــی »آرامن« اســتدالل کــرد و بســیاری از واقع گرایــاِن بررسی شــده در فصــل اول و 
دوم بخشــی از نفرتشــان از ورود اخــالق بــه سیاســت را بــه اثــر گمراه کننــده یــا خطرنــاک 
آرامن هــا معطــوف می ســازند. اســتداللم ایــن اســت کــه اگــر آرامن هــا به درســتی فهــم 
ــم  ــی مه ــی نقش ــالق سیاس ــازنده و در اخ ــی س ــی نقش ــات اخالق  در حی

ً
ــامال ــوند، احت ش

خواهنــد داشــت. در ایــن میــان، می کوشــم بــه آرامن هــا و جایاگهشــان در چشــم انداز 
اخالقــی امن وضــوح مفهومــی بیشــتری بخشــم.

ــدی از  ــن ح ــک متضم ــِت نی ــه سیاس ــردازم ک ــده می پ ــن ای ــه ای ــارم، ب ــل چه در فص
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ــوده«  ــتان آل ــدۀ »دس ــازه باب ش ــوم ت ــده در مفه ــن ای ــت. ای ــی اس ــاد اخالق ــی و فس آلودگ
خالصــه می شــود. از زامن انتشــار مقالــۀ پیشــاگامنۀ امیــکل والــزر8 یعنــی »کنــش 
سیاســی: مســئلۀ دســتان آلــوده« بــه ســال ۱۹7۳، ایــن اصطــالح بــرای تحلیــل فلســفی، 
خاصــه تحلیــل مســائل مربــوط بــه اخــالق سیاســی، ابــزاری مهــم بــوده اســت. ایــن ایــده 
بــا ایــدۀ »اضطــرار حداکثــری«۹ اگــر یکــی نباشــد، دســت کم پیونــدی نزدیــک دارد. والــزر 
در کتــاب جنگ هــای روا و نــاروا ۱۰، ضمــن بحــث از اقــدام متفقیــن بــه بمبــاران شــهرها 
ــوده  ــتان آل ــوم دس ــت. مفه ــا انداخ ــر زبان ه ــر س ــده را ب ــن ای ــی دوم، ای ــگ جهان در جن
اغلــب در میــان فالســفه اکربســت رســمی و در میــان سیاســت ورزان و خط مشــی گذاراْن 
اکربســتی غیررســمی تر یافتــه اســت، اام در چنبــر ابهــاامت و دشــواری های تفســیری 
ــار آن را  ــوده و اعتب ــتان آل ــالح دس ــای اصط ــل، معن ــن فص ــت. در ای ــار اس ــیاری گرفت بس
ــاد  ــب فس ــوم و عواق ــه و مفه ــی مقایس ــای اخالق ــی و دوراهی ه ــا واقع گرای ــی، آن را ب بررس

اکوش می کنــم. اخالقــی را 
 بــا سیاســت 

ً
اکری می پــردازم کــه اغلبــا در فصــل پایانــی، بــه شــکلی خــاص از خطــا

 در همــۀ فرهنگ هــا 
ً
گرچــه دروغ تقرییبــا پیونــد خــورده اســت، یعنــی دروغگویــی. 

زیــر تازیانــۀ تقبیــح اخالقــی اســت، ممکــن اســت نگرش هــا بــه دروغگویــی بــس 
ــه  ــرش دروغ نگفت ــه عم ــت ب ــی اس ــه مدع ــخِن آن ک ــن س ــدی گرفت ــد و ج ــده باش پیچی
ــالِق  ــه اخ ــول ب ــای معم ــم نگرش ه ــه دریابی ــدارد ک ــب ن ــای تعج ــن، ج . بنابرای ــوار دش
ــا  ــه ت ــا گرفت ــِی دروغ ه ــوارگیرانۀ جملگ ــش دش ــت، از نکوه ــوع اس ــس متن ــی ب دروغگوی
ــانی  ــامرند کس ــی پرش ــی. بس ــال دروغگوی ــیاری از اش ــر بس ــان گیرانه در براب ــدی آس القی
ــان  ــد و آن ــه چشــم افــرادی مســتعّد دروغگویــی می نگرن کــه سیاســتمداران معاصــر را ب
ــن  ــه ای ــز اقطعان ــتمداران نی ــل، سیاس ــد. در مقاب ــش می کنن ــبب نکوه ــن س  بدی

ً
ــا را اغلب

ــه  ــگر همیش ــت سرزنش ــه جامع ــت ک ــه نیس ــد و این گون ــاص را رد می کنن ــای خ اداعه
ــی و  ــت دروغگوی ــل، سرش ــن فص ــند. در ای ــان بکش ــه ُرخش ــتمداران را ب ــان سیاس گناه
ــت  ــم داش ــاص خواه ــی خ ــور ناگه ــن منظ ــی اکوم و بدی ــده را م ــای۱۱ فرییبن ــر ورزه ه دیگ
گوســتین قدیــس و اکنــت، مدافعــان »دروغ  بــه ســنت فلســفی کــه دشــوارگیرانی چــون آ
«۱۲ امننــد افالطــون، و مصداق نگــران آســوده خیال و اگهــی کج خیــال  مصلحت آمیــز

در آن می گنجنــد.



16

اخالق سرگردان و گردناگه سیاست

افــزون بــر سپاســگزاری های آاغزینــم، خــوش دارم از مرکــز پژوهشــی ویــژۀ فلســفۀ 
ــن  ــش از ای ــبب حامیت ــه س ــترالیا۱۳ ب ــی اس ــورای پژوهش ــی ش ــالق عموم ــردی و اخ اکرب
پژوهــش و نیــز حامیــت پیش َتــرش از اثــرم دربــارۀ »اخــالق ســرگردان« قدردانــی 
ــه  ــفورد ک کس ــاگه آ ــتی۱۴ در دانش ــس کریس ــرای کورپ ــا دارد از دانشس ــن ج ــم. همچنی کن
ــز  ــم و نی ــگزاری کن ــودم، سپاس ــا ب ــو آنج ــتاد مدع ــخنرانی ها اس ــن س ــراد ای در زامن ای
ــش  ــرا در ویرای ــه م ــود، بلک ــمندی ب ــار ارزش ــا پژوهش ی ــه  تنه ــه ن ــوش۱5  ک ــد دوب از ِن
ــۀ  ــران مجل ــف ناش ــن، لط ــر ای ــزون ب ــرد. اف ــن ک ــز تدوی ــه را نی ــاری و نامی ــاب ی ــن کت  ای
کــه اجــازه دادنــد از برخــی از محتویــات  اکربــردی۱۶ را فرامــوش نمی کنــم  فلســفۀ 
ــرم.  ــره ب ــامرۀ ۲، ۲۰۰5(، به ــال ۲۲، ش ــی« )س ــی در واقع گرای ــت اخالق ــه ام، »واقعی مقال
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــه مس ــل اول و دوم ب ــتم در فص ــه توانس ــود ک ــه ب ــن مقال ــۀ ای ــر پای ب
ــه از  ــد ک ــه نامن ــان ناگفت ــدازم. در پای ــوط تری بین ــاگه مبس ــتی ن ــی و اخالق پرس واقع گرای

ــردم. ــره ب ــز به ــفورد نی کس ــاگه آ ــارات دانش ــناس انتش ــرات داور ناش نظ

1 . the Uehiro Lectures in Practical Ethics
2 . Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics
3 . the Uehiro Foundation on Ethics and Education of Japan
4 . Eiji Uehiro
5 . Julian Savulescu
6 . moralism
7 . afterthought
8 . Michael Walzer
9 . Supreme emergency
10 . Just and Unjust Wars
11 . practices
12 . noble lie
13 . Australian Research Council’s Special Research Centre for Applied Philosophy and Public 
Ethics
14 . Corpus Christi College
15 . Ned Dobos
16 . Journal of Applied Philosophy

ت
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ممکــن اســت روزاگری بــوده باشــد، شــاید در دوران اوج عــزت نفــس ویکتوریایــی 
 در رأس سلســله مراتب ارزش هــای 

ً
در کشــورهای انگلیســی زبان کــه اخــالق عمــوام

کــه  اجتامعــی و شــخصی جایــاگه بی چون وچرایــی داشــت. بی گــامن هناگمــی 
مــوج خروشــان نفــوذ دینــی مســیحیت در اروپــا فرونشســت، نهــاد اخــالق به تنهایــی 
ــت،  ــرار نگرف ــتش ق ــاگه پرس ــه در جای ــرد و گرچ ــه در ک ــدان ب ــن را از می ــه دی رفته رفت
ــای  ــی از آزمون ه ــت. در یک ــده گرف ــر عه ــا ب ــار و گوی ــی آش ــی نقش ــت زندگ در هدای
کســفورد از شــعر  ســال های نخســت تحصیلــم در دورۀ اکرشناســی فلســفۀ دانشــاگه آ

چون است که خس را در چشم برادرت می بینی و 
چوب را در چشم خویشتن نمی بینی؟
   )انجیل متی7:3(

1
اخالق، اخالق پرستی و واقع گرایی
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»چامــه ای در ســتایش وظیفــه«۱ ســرودۀ وردزورث۲ قولــی آورده بودنــد کــه وظیفه را 
»دخــِت ترشــروِی ســروش ایــزدی« وصــف کــرده بــود و ســپس پرســیده بودنــد »چــرا 
ایــزد؟«. محتمــل می نمــود بســیاری پاســخ دهنــد نیــازی بــه خــدا نیســت، اام از قضــا 
ــن  ــی ای ــرِ برخ ــم در نظ ــامن می کن ــت )و گ ــی ترشروس ــالْق سروش ــه اخ ــد ک پذیرفتن
ســروش همچنــان در هیئــت یــک زن ظاهــر می شــود، البتــه بیشــتر در شــامیل یــک 
(. اندیشــۀ نومیدانــۀ داستایفســکی کــه در فریــاِد »بــدون خــدا  امدر و دایــه تــا دختــر
همــه چیــز مجــاز می شــوِد« ایــوان اکراامزوف ظاهــر شــد، بی گــامن واکنشــی اســت 
ــنفکراْن  ــته ترین روش ــرِ برجس ــش فراگیرت ــم، اام واکن ــدۀ نوزده ــی س ــران دین ــه بح ب
برکشــیدن اخــالق و بخشــیدن منزلتــی ســکوالر بــه تجویزهــای آن اســت، نــه رهــا 
کردنــش. اگــر نیــز در اندیشــۀ یافتــن تبــار و کــس واکر بــرای اخــالق بودنــد، احتــاماًل 

گرچــه مضحــک می نامیــد( جامعــه یــا دولــت. عقــل را می جســتند یــا حتــی )
ــواره  ــالق هم ــیدن اخ ــن برکش ــر ای ــوده، در براب ــوم ب ــه مرس ــامن، چنان ک بی گ
شــبهه آورانی ســر برآورده انــد. هیــوم بــا آن مشــرب نظــری و شک اندیشــانه اش 
 پیامدهــای عملــی نداشــت، 

ً
بی گــامن یکــی از آنــان بــود، هرچنــد شــبهاتش ضرورتــا

ــالق  ــاحت اخ ــتان، از س ــان باس ــبهات شک اندیش ــان ش ــبهات بس ــن ش ــه ای چراک
ــِی  ــۀ سیاس ــالق و دغدغ ــردن اخ ــدا ک ــه ج ــی ب

ّ
کیاول ــش از او ام ــت. پی ــر می رف فرات

ــه  ــر ب ــر عمومــی کمــر بســت و پــس از او نیچــه از همــه نیرومندت ــه خی معطــوف ب
ــرام تام وتــامم  ــع احت اخــالق مرســوم تاخــت و آن را تکیــه اگه ضعفــا و یکــی از موان
بــه خویــش معرفــی کــرد. اام در روزاگر ام دربــارۀ جایــاگه رفیــع اخــالق و حتــی دربــارۀ 
مقصــد و مقصــود اخــالق و نظریه پــردازِی اخالقــی، شــبهات نظــرِی فراگیرتــری ســر 
ــت و  ــبهاتی اس ــن ش ــرح چنی ــرآمدان ط ــی از س ــز۳ یک ــارد ویلیام ــت. برن ــرآورده اس ب
تــا آنجــا پیــش مــی رود کــه هــامن وصفــی را کــه امریایی هــا از بردگــی بــه دســت 
می دهنــد، در مــورد خــود اخــالق بــه اکر می بنــدد: »نهــادی غیــراعدی«. اام او 
ــِم چیــزی را برافراشــته اند کــه اگهــی در 

َ
یکــی از چندیــن و چنــد نفــری اســت کــه َعل

میــان فالســفه اخالق ســتیزی یــا جنبــش نظــری اخالق ســتیزانه خوانــده می شــود. 
ســخن گیلبــرت رایــل۴ بــه یــادم آمــد کــه مدت هــا پیــش از پیدایــش ایــن جنبــش 
ــه  ــته بلک ــاط گش ــر و التق ــتخوش تغیی ــا دس ــه تنه ــی ن ــفۀ اخالق ــت: »فلس  می گف
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زیر و زبر هم شده است«.
 
ً
ــتقیام ــی مس ــا حت ــم ی ــه ده ــادالت را فیصل ــن مج ــدارم ای ــد ن ــاب قص ــن کت در ای

 بدیــن ســبب بــه آن هــا اشــاره می کنــم کــه از آنچــه قصــد 
ً
بــه آن هــا بپــردازم. صــراف

کــه  انجامــش را دارم، پس زمینــه ای بــه دســت دهــم. ایــن پس زمینــه ای اســت 
ــام و  ــه ای از ابه ــای آن را در هال ــاند، اام مرزه ــع می نش ــی رفی ــر جایاگه ــالق را ب اخ
ــم در  ــی و ه ــات خصوص ــم در حی ــردم ه ــوز م ــاند. هن ــی می پوش ــدری گنگ ــی ق حت
اگم برمی دارنــد و در اوضــاع و احــوال  حیــات عمومی شــان، بــا عصــای اخــالق 
گوناگــون بــه قضاوت هــای اخالقــی  خــود اطمینانــی معقــول دارنــد، حتــی اگــر 
ــوز  ــی هن ــِی انضامم ــاوت عمل ــطح قض ــم در س ــی و ه ــۀ انتزاع ــطح نظری ــم در س ه
ســاحت های بحث انگیــز بســیاری امنــده باشــد. تمرکــز اصلــی مــن بــر آنچــه از 
جایــاگه اخــالق در ارزیابــی سیاســت ــــ یعنــی اعــامل کنشــگران سیاســی، محتویــات 
ــه  ــد و خاص ــی بامن ــد باق ــا بای ــده ی ــی امن ــا ــــ باق ــات دولت ه ــی ها و مصوب خط مش
ارزیابــی آن دســته از عملکردهــای سیاســی خواهــد بــود کــه بــرای حیــات انســانی و 
وضــع طبیعــی جهانــی کــه در آن بــه ســر می بریــم، بیشــترین ویرانــی و تحریــف را بــه 
ــار مــی آورد، یعنــی تمســک بــه خشــونت سیاســی. در جهــان کنونــی، خاصــه نظــر  ب
بــه پس زمینــۀ پیش گفتــه نقــش اخــالق در خصــوص ِاعــامل خشــونت سیاســی 
جنبــه ای ناســازنام5 بــه خــود گرفتــه اســت. ایــن ناســازنام هــم نظــری و هــم عملــی 
ــازی های  ــه ظاهرس ــان دادن ب ــت پای ــه در جه ــا ک ــن معن ــه ای ــت ب ــری اس ــت. نظ اس
اخــالق کوشــش های فکــری گوناگونــی صــورت گرفتــه اســت؛ منتهــا در مقابــل، 
ــی روی  اگن اخالق ــه واژ ــش ب ــش از پی ــز بی ــان نی ــی جه ــران سیاس ــاوران و رهب کنش ب
ــی  ــک پیاپ « و تمس ــر ــوق بش ــامن »حق ــدۀ گفت ــد خیره کنن ــر در رش ــن ام ــد: ای آورده ان
بــه نظریــۀ جنــِگ روا پیداســت. عملــی اســت بــه ایــن معنــا کــه بخــش بــس مهمــی 
ــه )حتــی  ــا توســل بی رحامن از نظــم بین المللــی در ســال های آاغزیــن هــزارۀ ســوم ب
ــدی  ــۀ ج ــچ مالحظ ــد هی ــع در بن ــم واق ــه در اعل ــت ک ــن اس ــه زور عجی ــانه( ب ددمنش
اخالقــی، اقنونــی یــا حتــی مدّبرانــه ای نیســت. ایــن در حالــی اســت کــه در برهــه ای به 
ســر می بریــم کــه گفتــامن حقــوق بشــر و تعهــد بــدان بــه اکمیابی هــای چشــمگیری 
ــم  ــلیم رژی ــۀ تس ــرقی و پیامن نام ــای ش ــی در اروپ ــای مخمل ــت انقالب ه ــیده اس رس
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ــت. ــه از آن هاس ــا دو نمون ــی تنه ــای جنوب ــد در افریق آپارتای
ــبک  ــه س ــور ب ــن منظ ــاوم و بدی ــائل را ب ــن مس ــم ای ــل می خواه ــن فص در ای
خاصــی از انــار مدخلیــت اخــالق در سیاســت، خاصــه سیاســت بین المللــی، 
ــی از آن  ــتی و روایت ــوم اخالق پرس ــتفاده از مفه ــا اس ــرد و ب ــم ک ــژه خواه ــه وی توج
کــه در جایــی دیگــر مطــرح کــرده ام، ایــن مســائل اعم را بــا مثــال شــرح و محاســن 
و معایــب ایــن ســبک انــار را نشــان خواهــم داد. »واقع گرایــی سیاســی« کــه 
ــیاری از  ــوای بس ــال و ه ــه ح ــم ب ــاره دارد و ه ــی اش ــری خاص ــب فک ــه مکت ــم ب ه
سیاســتمداران و گزارشــگران سیاســی، بهتریــن عنــوان بــرای فهــم ایــن ســبک 
ــل  ــر محاف ــه ب ــود ک ــا ب ــتم دهه ه ــدۀ بیس ــی در س ــی سیاس ــۀ واقع گرای ــت. نظری اس
ــدازه  ــل، بی ان ــط بین المل ــی و رواب ــوم سیاس ــتۀ عل ــر دو رش ــه ب ــاگهی، خاص دانش
تأثیــر می گذاشــت. دیگــر اینکــه ایــن نظریــه از طریــق ُمرّوجانــش از جملــه 
ــد  ــه قص ــاگه را ب ــه دانش ــک8 ک ِکرْکَپتری ــن  ــن7 و جی ِکَن ــورج  ــینجر۶ و ج ــری کیس هن
اکر در اعلی تریــن ســطوح حکومتــی تــرک گفتنــد، بــر خط مشــی سیاســی تأثیــر 
، نفــوذ ایــن نظریــه  مســتقیم داشــته اســت. از بیســت ســال پیــش یــا کمــی قبل تــر
ــت  ــم دارد. نخس ــل مه ــه دلی ــت کم س ــر دس ــن تغیی ــت و ای ــرده اس ــول ک ــدری اف ق
ــردم.  ــاره ک ــدان اش ــری ب ــز مختص ــاال نی ــه در ب ــت ک ــر اس ــوق بش ــش حق ــوذ جنب نف
ــپس  ــا و س ــاع آن ه ــرای اتب ــت ب ــه نخس ــا ک ــای دولت ه ــر تعدی ه ــش ب ــن جنب ای
بــرای مــردم کشــورهای دیگــر ســیه روزی بــه بــار مــی آورد، پرتــوی آشــارا اخالقــی 
ــای  ــده ای دارد، احی ــات پیچی ــت ارتباط ــت نخس ــا عل ــه ب ــت دوم ک ــد. عل می افکن
ــنفکران  ــان روش ــی در می ــت بین الملل ــارۀ سیاس ــی درب ــه ورزی اخالق ــارۀ اندیش دوب
و دانشــاگهیان و از همــه چشــمگیرتر فالســفه اســت. از فیلســوفی خردمنــد بعیــد 
ــر  ــته اش ب ــه رش ــود ک ــه ش ــۀ متکّبران ــن اندیش ــلیم ای ــرا تس ــه بی چون وچ ــت ک اس
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــت. معقول ت ــته اس ــتقیم گذاش ــر مس ــی تأثی ــور عمل ــان ام جه
ــور  ــه ط ــت. ب ــته اس ــاص داش ــری خ ــور تأثی ــن ام ــی از ای ــر برخ ــته اش ب ــرد رش بپذی
ــت در  ــل آن و مقاوم ــِگ روا )و جرح وتعدی ــارۀ جن ــه ورزی درب ــای اندیش ــاص، احی خ
 ، برابــر آن(، محبوبییــت افیده گرایــی دگرخواهانــه و تأثیــر نظریــۀ عدالــت جــان رالــز
 محلــی ای کــه خــود رالــز 

ً
خاصــه  کوشــش بــرای فراتــر بــردن آن از خاســتاگه صــراف
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در آاغز بــدان داده بــود، جملگــی دســت بــه دســت هــم دادند تــا تصمیامت سیاســی، 
خاصــه در صحنــۀ بین المللــی بــه ارزیابــی اخالقــی درآیــد، ارزیابــی ای که بــه آن غرابت 
ــای  ــوم، احی ــل س ــید. اعم ــر می رس ــه نظ ــی ب ــق واقع گرای ــه در دوران اوج رون ــت ک نیس
اندیشــه ورزی دینــی بنیادگرایانــه بــوده اســت کــه جهــان و سیاســت های محلــی را بــا 
ــن  ــا چندی ــن احی ــرد. ای ــت می نگ ــت و رذیل ، فضیل ــر ــر و ش ــادۀ خی ــیار س ــک بس عین
ــم  ــده اش ه ــش تعیین کنن ــده دارد، اام نق ــامن نگران کنن ــه و بی گ ــب توج ــۀ جال جنب
در شــکل شــرقی و هــم در شــکل غربــی آن یــادآور ایــن نکتــه اســت کــه جــدا کــردن 
اکمــل دیــن و سیاســت بــس دشــوار اســت، بــه ایــن دلیــل ســاده کــه بیشــتر ادیــان 
بــرای رفتــار اخالقــی رهنمودهــا و محرک هایــی دارنــد. ایــن رهنمودهــا و محرک هــا 
ــد و  ــد. ج ــا می کنن ــم ایف ــی مه ــت نقش ــارۀ سیاس ــان درب ــش پیروانش ــامن در بین بی گ
ــن  ــرِ چنی ــن تر و خطرناک ت ــای خش ــردن گرایش ه ــار ک ــرای مه ــی ب ــای لیبرال جهده
نگرش هایــی تحســین برانگیز اســت و موفقیت هــای چشــمگیری داشــته اســت؛ 
ــن  ــتخوش ای ــی دس ــش دین ــا بین ــم تنه ــور کنی ــر تص ــم اگ ــر خطایی ــال، ب ــن ح ــا ای ب
ــا و  ــی کلیس ــون جدای ــتاوردهایی چ ــت دس ــر روی، اهمی ــه ه ــود. ب ــا می ش تندروی ه
ــی، و  ــب عموم ــدی مناص ــرای تص ــی ب ــای دین ــزاری آزمون ه ــم برگ ــای رس ــت، الغ دول
پافشــاری بــر آزادی دینــی نبایــد )چنان کــه اغلــب این گونــه بــوده اســت( ســبب شــود 
ــه ورزی  ــر اندیش ــی ب ــخ دین ــاد راس ــمگیر اعتق ــر چش ــتاوردها از تأثی ــن دس ــان ای حامی

ــوند. ــل ش ــی اغف ــت سیاس ــارۀ فعالی ــی درب اخالق
ــت  ــده اس ــالق پیچی ــت و اخ ــوص سیاس ــی در خص ــع روزاگر کنون ــن، موض بنابرای
و بــس جالــب. روح واقع گرایــی، خاصــه در علــوم سیاســی و در برخــی از محافــل 
ــزاع  ــن ن ــت. همچنی ــذار اس ــده و اثرگ ــان زن ــل همچن ــط بین المل ــوزۀ رواب ــِی ح علم
، درس هــای آموزنــده ای دارد. بی تردیــد، دیــداگه  واقع گرایــی و رویکردهــای دیگــر
ــده ای دارد،  ــات آموزن ــش ن ــم ضعف های ــی به رغ ــوِد واقع گرای ــه خ ــت ک ــن اس ــن ای م
خاصــه بــه دلیــل پیشــروی برخــی از هــاموردان اخالقــی و دینــی اش. چنان کــه 
 مبهــم اســت. حامیــان و مخالفــان 

ً
خواهیــم دیــد، بینــش واقع گرایانــه خــود عمیقــا

واقع گرایــی معمــواًل این گونــه فهمــش می کننــد کــه در روابــط خارجــی و اگهــی از 
ــن  ــته ای ــفه پیوس ــت. فالس ــده اس ــرون ران ــالق را بی ــت، اخ ــر در سیاس ــم اعم ت آن ه
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ــی  ــر اندک ــواداران آن تأثی ــر ه ــه ب ــن رّدی ــد و اام ای ــی را رد می کنن ــکل از واقع گرای ش
می گــذارد و ایــن وضــع دســت کم حایــت از آن دارد کــه هــر دو ســوی دعــوا بخشــی 
ــتی و  ــا چیس ــرم ت ــره می گی ــتی به ــث اخالق پرس ــد۹. از بح ــه را درک نکرده ان از نکت
ــدۀ  ــه هــر روی، پدی ــه را روشــن تر ســازم. ب ــه ایــن مجادل چگونگــی فیصلــه دادن ب
ــفه و  ــاحت های فلس ــایر س ــرای س ــت و ب ــب اس ــود جال ــودی خ ــتی به خ اخالق پرس
ــی  ــالق داللت های ــوِد اخ ــت خ ــارۀ اهمی ــترده درب ــبهات گس ــی از ش ــم برخ ــرای فه ب
ــا بدان جــا پیــش رفتــه اســت  دارد. به راســتی، یــک روشــنفکر کامبیــش تندمــزاج ت
ــت.  ــه اس ــازار یافت ــی ب ــگ ام گرم ــتی در فرهن ــروزه اخالق پرس ــد ام ــه اداع می کن ک
ــیم  ــی بیندیش ــاحتی از زندگ ــه س ــت ب ــوار اس ــد: »دش ــه ام می گوی ــس۱۰ ب ــان ِکک ج
ــد«۱۲.  ــانی نباش ــردازان۱۱ نش ــروه از اخالق پ ــا آن گ ــن ی ــدرزِ ای ــد و ان ــه در آن از پن ک
« در اینجــا معنــی خوبــی نــدارد و نیــز اصطــالح »اخالقــی«  اصطــالح »اخالق پــرداز
ــز  ــز دیکن ــکوه چارل ــف باش ــه در توصی ــود ک ــی نمی ش ــی تلق ــزاوار آن ستایش ــز س نی
ــنیف۱۳، ــول ِپکس ــرداز آن، س ــخصیت اخالق پ ــت از ش ــن چازلوی ــتان امرتی  در داس

آمده است:

  گفتیــم آاقی پکســنیف مــردی اخالقــی بــود. البتــه کــه بــود. شــاید 
اخالقی تــر از آاقی پکســنیف کســی نبــود: به ویــژه در گفت وگــو و 
ــول  ــه ای از اص ــود، گنجین ــق ها ب ــق سرمش ــاگری. ]...[ سرمش نامه ن
ــی از  ــود. بعض ــی نب ــه آن اکمل ــقی ب ــر سرمش ــچ دفت ــه هی ــی ک اخالق
ــه  ــه همیش ــد ک ــبیه می کردن ــام تش ــوی جهت ن ــه تابل ــردم او را ب م
آنجــا  بــه  را نشــان می دهــد، اام خــودش هرگــز  مســیر جایــی 
نمــی رود: اام این هــا دشــمنان او بودنــد؛ ســایه هایی کــه از روشــنی 

ــود۱۴.     ــق ب ــش ح ــن. َنَفس ــد؛ همی ــد می آمدن او پدی

ــود  ــه از خ ــت ک ــت آن اس ــون وق ــت. اکن ــم گف ــتر خواه ــتی بیش از اخالق پرس
 شــکوه می کننــد کــه منتقدانشــان 

ً
واقع گرایــی غبــار ابهــام بزدایــم. واقع گرایــان اغلبــا

موضــع آن هــا را تحریــف کــرده و حتــی تصویــر مضحکــی از آن بــه دســت داده انــد، 
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ــی  ــا حت ــف ی ــان مختل ــه واقع گرای ــت ک ــۀ آن اس  نتیج
ً
ــا ــت کم بعض ــع دس ــن وض اام ای

ــی  ــارند و طبیع ــای می فش ــون پ ــی گوناگ ــر مبان ــود ب ــش خ ــد در بین ــی واح واقع گرای
ــرای اینکــه تصــور  اســت کــه رابطــۀ غیرقطعــِی ایــن مبانــی باعــث ابهــام می شــود. ب
ــوم  ــرۀ عل ــرای منظ ــفِی غیرواقع گ ــاگر فلس ــم تامش ــا در چش ــواری تنه ــن دش ــود ای نش
سیاســی عیــب نمی نامیــد، جــای دارد بــه هم داســتانی اعلــم سرشــناس علــوم 
سیاســی، اســتنلی هافمــن۱5، بــا ایــن قضیــه اشــاره کنــم. هافمــن دربــارۀ واقع گرایــی 

ــت«۱۶. ــی اس ــن ذات ــانی و عدم تعّی ــت آن، کشس ــِل نخس ــد: »معض می گوی

    انتقاد واقع گرايانه از اخالق چیست؟
از  کنــم  متامیــز  اســت  نظــری  برســاختی  کــه  را  واقع گرایــی  بایــد  آاغز  در 
دلیل تراشــی های صــرف بــرای ورزه هــای بی رحامنــه ای کــه دولت هــا خاصــه بــه 
ــد،  ــخصی دارن ــات مش ــن دو ارتباط ــتی ای ــتند. به راس ــر آن  هس ــگ درگی ــاگم جن هن
اام بــه رغــم ابهــاامت موجــود در اندیشــه ورزِی واقع گرایانــه، مثــاًل اخالق ســتیزِی 
ســاده اناگرانۀ نهفتــه در توجیهــات یونانیــان بــرای اخــراج رذیالنــۀ اهالــی ملــوس۱7، 
ــه  ــم ب ــه می خواهی ــی ک ــیاری از نظریه پردازان ــای بس ــا تحلیل ه ــه ورزی ب ــن اندیش ای

ــرق دارد۱8. ــاختار و روح ف ــث س ــم از حی ــان بپردازی آن
ــدِی  ــش از پایبن ــزی بی ــی چی ــون واقع گرای ــرح های گوناگ ــه ش ــال، گرچ ــن ح ــا ای ب
بی پــرده بــه اصــل »حــق بــا قــوی اســت« را بیــان می کننــد، ابهــاامت موجــود در ایــن 
ــوری  ــوزه ای مح ــرد آم ــه گ ــش از آنک ــواداران آن بی ــه ه ــت ک ــی از آن اس ــرح ها حاک ش
وحــدت یابنــد، در بینــش یــا حتــی حال وهــوای فکــری اشــتراک دارنــد. ایــن آمــوزه از 
ــوق  ــور و ش ــا ش ــارش را ب ــای آش ــه اخالق نکوهی ه ــه آن اگه ک ــات، خاص ــی جه برخ
اخالقــی پــی می جویــد، بیــش از همــه بــه دیــن می امنــد. ویژگی هــای مشــترک 
ــه  ــد ک ــه باورهایی ان ــزه ای از مجموع ــر دو آمی ــاًل ه ــیارند؛ مث ــی بس ــن و واقع گرای دی
 سســت اســت، ســبک خــاص اندیشــه ورزی و پاســخ گفتــن 

ً
پیوندشــان بــا هــم اغلبــا

و گهــاگه میــل شــدید بــه موعظــه کــردن ملحــدان نــادان دارنــد و هــر دو معبــدی از 
اســوه های شــرعی یــا قدیســان دارنــد کــه زندگــی فکــری و عملــی بســیار متفاوتشــان 
ــان، فرقه هــای خــود  تجســم فضایــل دینــی اســت. واقع گرایــی بســان بســیاری از ادی
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ــیری  ــب تفس ــز مات ــه( و نی ــه و چ ــاختاری« و چ ــی س ــی«، »واقع گرای )»نوواقع گرای
خــود را دارد و درســت هامن گونــه کــه ماتــب یزدان شــناختِی رقیــب در مســیحیت 
ــز  ــی نی ــاوران، در واقع گرای ــه از خداناب ــد ک ــه می گیرن ــم افصل ــدر از ه ــی هامن ق اگه
ــه  ــد ک ــت می دهن ــه دس ــیری ب ــش تفاس ــه و مدعیات ــن نظری ــب از ای ــران رقی مفس
همیــن افصلــه را بــا هــم دارنــد. گــواه صــادق ایــن امــر اختــالف نظــر شــدید جــورج 
ِکَنــن و هنــری کســینجر بــر ســر ویتنــام، یــا مورگنتــاو۱۹ و نیتســه۲۰ بــر ســر ســالح های 
هســته ای، یــا اختالف نظــر میــان نیبــور۲۱ و والتــس۲۲ دربــارۀ موضــواعت نظــری 
از جملــه بنیان هــای »علــِم« روابــط بین الملــل اســت. هافمــن ایــن قســم از 
ــی  ــه جملگ ــد. گرچ ــداد می کن ــده« قلم ــدری آزاردهن ــده« و »ق ــاوت را »خیره کنن تف
به اتفــاق هرگونــه تمســک بــه اخــالق در امــور خارجــه را مــردود می داننــد، در 
ــیدن  ــوت بخش ــوی ق ــه س ــی ب ــوقی اخالق ــه شوروش ــته های واقع گرایان ــیاری نوش بس
بــه تشــبیه دینــِی پیش گفتــه وجــود دارد. به راســتی نیــز نویســنده ای دربــارۀ برخــی از 
اندیشــمندان کلیــدی واقع گــرا روایتــی همدالنــه نوشــته و اســم کتابــش را گذاشــته 

ــی۲۳. ــان مّتق ــت واقع گرای اس
ایــن تشــبیه دینــی را بــه قصــد تحقیــر نیــاورده ام و بی گــامن مــرادم ایــن نیســت 
ــی  ــرم برخ ــه نظ ــع ب ــت. به واق ــدی گرف ــد ج ــی را نبای ــا و روح واقع گرای ــه آموزه ه ک
ــی  ــای خطاب ــذر فراینده ــت اند، از رهگ  درس

ً
ــا ــه اساس ــه گرچ ــای واقع گرایان بینش ه

ــوند.  ــام می ش ــار ابه ــی گرفت ــوِد واقع گرای ــود در درون خ ــیری موج ــی و تفس و جدل
اکری کــه امیــدوارم در اینجــا از پســش برآیــم، آن اســت کــه آن بینش هــا را شــفاف تر 
ســازم و در اثنــای انجــام ایــن اکْر مجــادالت راجــع بــه اخــالق در امــور خارجــه را از 
عرصــۀ ســترونی کــه از ضدیت هــای آشــار واقع گرایــی و آرامن گرایــی بــه بــار آمــده 

اســت، فراتــر ببــرم.
پیشــینه اش  و  اســت  مقــدس  و  بلندبــاال  واقع گــرا،  قدیســان  کّشــاف  شــرح 
گوســتین قدیــس می رســد و از آن زامن تــا کنــون از زیــر  دســت کم بــه توکودیــدس و آ
 ، ، راینهولــت نیبــور ، ای. اچ. اکر کــس وبــر ، ام ــی، هابــز

ّ
کیاول دســت کســانی چــون ام

ِکَنــن، دیــن اِچســون۲۴ و هنــری کیســینجر گذشــته اســت.  هانــس مورگنتــاو، جــورج 
بی گــامن برخــی از واقع گرایــان بســان برخــی از دیــن داران، گذشتاگنشــان را قدیــس 
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می اناگرنــد و بــه آن هــا حــس تعلــق دارنــد و حــول آن هــا وحــدت می یابنــد: در یکــی 
گوســتین قدیــس نــام »ژان اکلــَون۲5، ادمونــد بــرک۲۶، جیمــز  از فهرســت ها افــزون بــر آ
مدیســون۲7 و اغلــب اندیشــمندان کالســیک غربــی« نیــز آمــده اســت۲8. هناگمــی کــه 
ــت های  ــی در فهرس ــرده را حت ــخاص نام ب ــای اش ــه ها و نگرش ه ــیار اندیش ــوع بس تن
محدودتــر بررســی می کنیــم، وسوســه می شــویم از خیــر کشــف وحــدِت بــاور و ایســتار 
در میــان آنــان بگذریــم. اام فکــر می کنــم شــرح تفصیلــی رشــته های پیونــد احتاملــی 
ایــن گــروه متنــوع بــه زحمتــش مــی ارزد، حتــی اگــر ایــن رشــته ها همپوشــان باشــند، 
بــه هــامن معنایــی کــه ویتگنشــتاین هنــاگم ســخن گفتــن از مفاهیمــی کــه از طریــق 
ــره  ــج فق ــت. پن ــن داش ــد، در ذه ــدت می یابن ــواده وح ــاِن هم خان ــته های همپوش رش

: ــد از ــر عبارت ان ــن عناص از ای
1. ضدیت مسلم با آرامن گرایی و اخالق در امور خارجه؛

2. ضدیت با خودبزرگ پنداری اخالقی؛
3. دغدغۀ منافع ملی به  منزلۀ ارزشی محوری در سیاست خارجی؛

4. دغدغۀ ثبات در نظم بین المللی؛
5. دغدغۀ موشافی واقعیت های مربوط به قدرت.

همــۀ ایــن عناصــر در نوشــتارهای واقع گرایانــه نمونه هــای فــراوان دارنــد و 
ــۀ  ــود دارد. مقال ــردرگمی هایی وج ــا س ــک از آن ه ــوای هری ــا و محت ــارۀ معن ــز درب نی
ــه«  ــور خارج ــر ام ــتیزی ناگزی ــینجر۲۹، »اخالق س ــور اشلس ــدۀ آرت ــان و برانگیزن درخش
ــر ۳، ۴ و 5 در  ــارۀ عنص ــت۳۰. )درب ــده اس ــا آموزن ــر ۱ و ۲ در اینج ــارۀ عناص ــه درب خاص
ــم و  ــه فه ــر چگون ــه عنص ــن س ــه ای ــت، اام اینک ــم گف ــخن خواه ــتر س ــه بیش ادام
 
ً
 بــه تفســیر ام از عنصــر ۱ و ۲ بســتگی دارد(. مقالۀ او اساســا

ً
حامیــت می شــوند ضرورتــا

کیفرخواســتی نیــش دار علیــه جنــگ ویتنــام اســت، اام در آن بــا ایســتارهای اخالقــی 
ــد  ــر می کن ــینجر فک ــی ورزد. اشلس ــت م ــز ضدی ــگ نی ــن جن ــان ای ــی از مخالف برخ
ــوان  ــن از عن ــت )و ای ــالق اس ــوی اخ ــوی فراس ــه نح ــع ب ــی به واق ــط خارج ــه رواب ک
ــپر  ــت س ــن واقعی ــر ای ــی در براب ــا نگران ــش ب ــت(؛ اام کم وبیی ــز پیداس ــه اش نی مقال
ــن  ــت. از ای ــرون انداخ ــه بی ــن حیط ــره از ای ــوان یکس ــالق را نمی ت ــه اخ ــدازد ک می ان
رو نیرومندتریــن تقبیحاتــش در مــورد مداخلــۀ اخــالق، اغلــب بــا جرح وتعدیل هایــی 



34

اخالق سرگردان و گردناگه سیاست

همــراه اســت. بنابرایــن می بینیــم کــه وی دربــارۀ ایــن موضــوع پرسشــی طــرح 
: »آیــا چنان کــه هــم حامیــان و هــم  می کنــد و بــدان پاســخی می دهــد بدیــن قــرار
ــول  ــه اص ــت ک ــزاوار اس ــته اند، س ــرار داش ــن اص ــد و چی ــان هن ــگ می ــدان جن منتق
اخــالق دربــارۀ مســائل خط مشــی خارجــی تصمیــم گیــرد؟ اگــر الزم باشــد پاســخی 
مجمــل و گویــا بدیــن پرســش دهــم، ناچــارم بگویــم: در کمتریــن حــِد ممکــن«. 
بایــد   ]...[ اام ســپس می افزایــد: »ارزش هــای اخالقــی در سیاســت بین الملــل 
ــن،  ــند. در ضم ــده باش ــاره تعیین کنن ــن چ ــل آخری ــدن معض ــش آم ــاگم پی ــا هن تنه
ادامــه می گویــد: »امدۀ   وجــود دارد«۳۱. در 

ً
آخریــن چــاره هــم واقعــا معضــِل 

ــا مبهــم اســت. در نتیجــه در   خنثــی ی
ً
خــام امــور خارجــه در بیشــتر مواقــع اخــالاق

ــد  ــی نمی توانن ــول اخالق ــی، اص ــی خارج ــه خط مش ــوط ب ــای مرب ــتر تعامل ه بیش
ــور  ــۀ ام ــه »در عرص ــد ک ــال، وی اذاعن می کن ــن ح ــا ای ــند«۳۲. ب ــده باش تعیین کنن
کــذا[ بــه قضــاوت اخالقــی وجــود دارد. به رغــم  خارجــه کششــی غیر اقبل ســرکوب ]
ــایر  ــت«۳۳. از س ــد ارزش نیس ــی افق ــاوت اخالق ــی، قض ــی اخالق ــرات مطلق گرای خط
ــید.  ــرون کش ــا را بی ــدم قطعیت ه ــن ع ــر ای ــود نظی ــز می ش ــته نی ــاِن برجس واقع گرای
ــت را از  ــت سیاس ــتاق اس ، مش ــذار ــی اثرگ ــرای امریای ــاو، آن واقع گ ــس مورگنت هان
اخــالق جــدا کنــد و از ایــن رو بــر »خودمختــاری ســپهر سیاســی« پــای می فشــارد. 
او خودمختــاری ســپهرهای دیگــری چــون اقتصــاد، حقــوق و اخــالق را بــه رســمیت 
ــپهرهای  ــای س ــد »معیاره ــی بای ــرای سیاس ــه واقع گ ــرار دارد ک ــد، اام اص می شناس
ــات  ــی از ذاتی ــال، وی یک ــن ح ــا ای ــازد«۳۴. ب ــت س ــای سیاس ــع معیاره ــر را تاب دیگ
تــی خــاص را بــا قوانین 

ّ
واقع گرایــی را ایــن می دانــد کــه ایــن نظریــه »آامل اخالقــی مل

ــن  ــد چنی ــق می کن ــا وی تصدی ــد«۳5. گوی ــی نمی دان ــم یک ــر اعل ــم ب ــی حاک اخالق
»قوانینــی« هســتند و بــر سیاســت نیــز بســان دیگــر ســاحت ها حکــم می راننــد، اام 
کیــد می کنــد کــه ایــن تصدیــق اعم را نبایــد بــا چیــزی اکمــاًل متفــاوت قیــاس  ســپس تأ
کــرد، چیــزی کــه ملت هــا را وسوســه می کنــد »وانمــود کننــد بــه یقیــن می داننــد در 
مناســبات میــان ملت هــا خیــر چــه اســت و شــر چــه«۳۶. بنابرایــن به نظــر می رســد 
 یــک قســم از معرفــت اخالقــی را رد می کنــد، نــه همــۀ اقســام آن را.

ً
 مورگنتــاو صــراف

، یکــی از معــدود نویســنده های غیرامریایــی کــه بنابــه اداع در زمــرۀ  ای. اچ. اکر
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بــزراگن آییــن واقع گرایــی مــدرن اســت، خشــمگینانه دربــارۀ خطــرات گوناگــون 
ــدر  ــن دو را هامن ق ــاد ای ــد و تض ــدار می ده ــه هش ــور خارج ــالق در ام ــه اخ ــل ب توس
بنیــادی می دانــد کــه تضــاد واقع گرایــی و آرامن گرایــی را. بــا وجــود ایــن، بــه صراحــت 
اظهــار می کنــد کــه بــر ایــن بــاور اســت در خط مشــی خارجــی، اخــالق و آرامن گرایــی 
نیــز بــرای خــود جایاگهــی دارنــد: »بدین ســان، آرامن شــهر و واقعیــت دو ســویۀ علــوم 
سیاســی اند. اندیشــۀ سیاســی ســلیم و حیــات سیاســی ســالم را بایــد در آنجــا جســت 
کــه ایــن هــر دو جایــاگه ]شایســتۀ[ خود را داشــته باشــند«۳7. وی پــس از ایــن در جایی 
ــچ  ــا، هی ــان دولت ه ــبات می ــورد مناس ــه در م ــداگه واقع گرایان ــه دی ــا ب ــد: »بن می گوی
ــر  ــای دیگ ــاز در ج ــال، ب ــن ح ــا ای ــت«۳8. ب ــه اکر بس ــود ب ــی ای را نمی ش ــار اخالق معی
کتابــش بــه »ســازش شــکننده میــان قــدرت و اخــالق کــه بنیــان کل حیــات سیاســی 
گرایــِش یــک خــط در میانــش بــه خوانشــی  اســت«۳۹ اشــاره می کنــد و به رغــم 
ــرای برقــرارِی تلقــی خاصــی از »موجبــات  کامبیــش ســاده از نســبی گرایی اخالقــی، ب
ــن  ــا ای ــود۴۰. ب ــل می ش ــت اقئ ــم و مثب ــی مه ــی نقش ــبات بین الملل ــت« در مناس عدال
 
ً
ــراف ــالق ص ــاگه اخ ــارۀ جای ــه درب ــع واقع گرایان ــا موض ــرد؟ آی ــد ک ــه بای ــرات چ آرا و نظ

کالفــی ســردرگم نیســت؟
ــم  ــه ه ــت ک ــن اس ــن ای ــرف م ــد. ح ــردرگمی ها فراوان ان ــد س ، هرچن

ً
ــا ــه دقیق ن

ــه  ــا ک ــان، آنج ــود واقع گرای ــی خ ــم اگه ــد و ه ــم کرده ان ــد فه ــی را ب ــران واقع گرای دیگ
بــا حضــور اخــالق در امــور بین المللــی بــه هــر نحــوی مخالفــت می کننــد. آامج 
ــت  ــالق اس ــای اخ ــی از تحریف ه ــه برخ ــالق بلک ــود اخ ــه خ ــی ن ــالت واقع گرای حم
ــن  ــد. ای ــتی بنهن ــش را اخالق پرس ــت نام ــزاوار اس ــه س ــی ک ــد، تحریف های ــد باش ــا بای ی
ــد  ــد، هرچن ــا می دهن ــن تحریف ه ــه ای ــه ب ــته های واقع گرایان ــه اگه نوش ــت ک ــی اس نام
 متــرادف بــا »اخــالق« 

ً
واقع گرایــان اگهــی »اخالق پرســتی« را در معنایــی تقرییبــا

ناتوانــی پیوســته در برقــراری تامیــز میــان اخــالق و  اکر می برنــد. بی گــامن  بــه 
می شــود  ســبب   

ً
عمدتــا اخالق پرســتی  نظریــۀ  گونــه  هــر  نبــود  و  اخالق پرســتی 

نقــش اخــالق نــزد نویســنداگنی کــه هم اکنــون سخنانشــان را نقــل کــردم بســی 
ــه  ــتی، ن ــر اخالق پرس ــند از ش ــان می کوش ــه آن ــد۴۱. اام اینک ــخص باش ــده و نامش پیچی
ــاره  ــه آن اش ــه اش ب ــینجر در مقال ــه اشلس ــت ک ــه ای اس ــوند نکت ــالص ش ــالق، خ  اخ
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ــف  ــی از تحری ــواع گوناگون ــه ان ــالق بلک ــه اخ ــدش ن ــای نق ــت. وی در اثن ــرده اس ک
را محکــوم می کنــد: »مطلق گرایــی اخالقــی«، »خودبزرگ نامیــی اخالقــی«،  آن 
ــارا  ــا آش ــی از این ه ــرط«۴۲. برخ ــایی مف «و »پارس ــر ــه«، »تحّج ــایی متکّبران »پارس
و  دقیــق  روایتــی  بــه  نیــاز  آن هــا  بدخیمــی  فهامنــدن  اگــر  حتــی  رذیلت انــد، 
ــد  ــه ح ــت ک ــطویی فضیل ــۀ ارس ــا نظری ــر ب ــی اگ  حت

ً
ــال ــد. مث ــته باش ــاافنه داش موش

ــایی  ــیم، پارس ــته باش ــی داش ــی همدل ــی، اندک ــد افراط ــان دو ح ــت می ــطی اس وس
مفــرط و خودبزرگ نامیــی اخالقــی را رذیالنــه تلقــی خواهیــم کــرد و کســی کــه خــود 
ــش  « خطاب ــر ــف »متحّج ــا وص ــدارد ب ــوش ن ــد، خ ــی می کن ــی تلق ــردی اخالق را ف
ــتری  ــث بیش ــی« بح ــی اخالق ــه« و »مطلق گرای ــایی متکبران ــب »پارس ــد. دو لق کنن
ــه  ــم ن ــالق بدانی ــف اخ ــیوه های تحری ــا را ش ــود آن ه ــامن می ش ــد، اام بی گ می طلبن
ویژگی هــای معیاریــن آن. مطالعــۀ دقیــق ســایر اســتدالل های واقع گرایانــه ام را بــه 
ــامت  ــاد از توه ــد: »انتق ــون آرون۴۳ می گوی ــاًل ریم ــاند. مث ــری می رس ــامن نتیجه گی ه
ــی  ــت. دیپلامس ــم هس ــی ه ــه اخالق ــی دارد بلک ــدۀ عمل ــا افی ــه تنه ــه ن آرامن گرایان
 بــه تحّجــر فــرو می لغــزد«۴۴. بی گــامن ایــن، اعتراضــی اخالقــی 

ً
ــا آرامن گرایانــه اغلب

اکربســت نادرســت اخــالق اســت. از نظــر آرون تحریــف اخــالق بــا نوعــی  بــه 
ــا  ــالق ت ــف اخ ــاو، تحری ــزد مورگنت ــت. ن ــورده اس ــد خ ــی پیون ــخص از آرامن گرای مش

ــت. ــِی نابه جاس ــن معرفت ــه یقی ــوط ب ــئله ای مرب ــدازه ای مس ان
اطمینــان دارم بیــش از این هــا می توانــم از گفته هــای نویســنداگن واقع گــرا 
کــه انتقادهــای برحــِقّ  کنــم  کالســیک مثــال بیــاورم تــا ثابــت  و »قدیســان« 
واقع گرایــان ناظــر بــه اخالق پرســتی اســت نــه خــوِد اخــالق. اام اکر واجب تــر 
آن،  پرتــو  در  کــه  اســت  از اخالق پرســتی  بــرای دریافتــی  کلــی  ترســیِم نامیــی 
واقع گرایــی بــه صــورت ســاز و بــرگ انتقــاد از انــواع خاصــی از تمســک ناموجــه بــه 
ــردم،  ــت ک ــاال فهرس ــه در ب ــر ۱ و ۲ ک ــر عناص ــن اکر ب ــود. ای ــده می ش ــالق فهمی اخ

 و بــر عناصــر ۳، ۴ و 5 بــه طــور غیرمســتقیم پرتــو می افکنــد.
ً
مســتقیام

تکلیــف ام پیچیــده اســت و ســببش ایــن واقعیــت اســت کــه مبحث اخالق پرســتی 
ــا  ــروژه ای ب ــد، گرچــه از قــرار معلــوم به تازگــی پ ــر اکویده ان را در فلســفۀ اخالقــی کمت
همیــن هــدف یــا هدفــی مشــابه، منتهــا بــدون اســتفاده از اصطــالح »اخالق پرســتی« 



37

اخالق،اخالقپرستیوواقعگرایی

ــز  ــا ج ــن در اینج ــود. بنابرای ــکوافتر می ش ــذرد، ش ــه می گ ــت و هرچ ــاده اس ــه راه افت ب
پرداختــن بــه گزارشــی رضایت بخــش اکر دیگــری از مــن ســاخته نیســت؛ کلیاتــی کــه 
ــه  ــی ب ــی پرتوافکن ــت، یعن ــی اس ــم اکف ــه هدف ــن ب ــاندن م ــرای رس ــد ب ــه می آی در ادام

ــی. ــت واقع گرای ــت و نادرس ــخنان درس س

    اخالق پرستی: گونه های آن و پرسش از دامنه اش
اخالق پرســتی نوعــی رذیلــت اســت و دربرگیرنــدۀ شــیوه های خــاص اخــالق ورزی 
ــا ایــن خیــال اســت کــه گویــی آن دو اکر را می کنیــد. بــه نظــر  یــا قضــاوت اخالقــی ی
می رســد ایــن رذیلــت بــر قــدام معلــوم نبــوده اســت. به راســتی تــا همیــن چنــد ســال 
moralizer /اخالق پــرداز و  moralize/ اخالق پــردازی،  پیــش، اصطالحاتــی چــون 
moralism/ اخالق پرســتی بــا داللــت ضمنــِی منفــِی اعمــی کــه اکنــون یافته، اســتعامل 
ــه  ــت moralism را ب ــتین اکربس ــفورد نخس کس ــی آ ــگ انگلیس ــت. فرهن ــده اس نمی ش
ــن  ــز ای ــت توهین آمی ــارۀ اکربس ــل واژۀ moralize درب ــاند و در مدخ ــال ۱8۲8 می رس س
واژه هیــچ توضیحــی نیــاورده اســت. بــه همیــن قیــاس، نمی تــوان در بحــث ظریــف و 
دقیــق ارســطو از فضایــل و رذایــل، نظیــر آن را یافــت و ایــن غیــاب از برخــی جهــات 
کامبیــش شــگفت آور اســت. اام بــرای فهــم اکمــل مدلــول واژۀ »اخالق پرســتی« 
شــاید بــه چیــزی شــبیه بــه اوضــاع و احــوال جهــان پسامســیحی کــه از اواخــر ســدۀ 
هجدهــم ســر بــرآورده اســت نیــاز داشــته باشــیم. مــرادم از »پسامســیحی« خوانــدن 
جهــان ام ایــن نیســت کــه بگویــم مســیحیت دیگــر در جهانــامن مدخلیــت نــدارد و 
ایــامن مســیحی دیگــر بــرای زندگــی کنونــی گزینــۀ درســتی نیســت، بلکــه می خواهــم 
ــات  ــود در حی ــده ای  خ ــن س ــلط چندی ــاگه مس ــیحیت از جای ــادن مس ــم فروافت بگوی
اجتامعــی و سیاســی داللت هــای چشــمگیری بــرای سرشــت حیــات مدنــی و سیاســی، 
، ناســوتی،  گفتــامن اخالقــی و سیاســی، و فهــم اصطالحاتــی چــون امــر ســکوالر
ــم  ــر بگوییی ــت اگ ــا نیس ــرم بی معن ــه نظ ــتی ب ــت. به راس ــته اس ــی داش ــی و دین الهوت
ــت داده  ــه دس ــتی را ب ــاگری اخالق پرس ــرای رذیلت ان ــواد الزم ب ــی از م ــیحیت برخ مس
ــاوت  ــام قض ــورد ش ــا در م ــد ت ــاوت مکنی ــه »قض ــیح ک ــم مس ــن حک ــاًل ای ــت؛ مث اس
ــی  ــر عیب جوی ــود ب ــی از خ ــتن عیب جوی ــدم داش ــه مق ــفارش وی ب ــا س ــد« ی نکنن
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ــت و در  ــان اس ــی روح آدمی ــر و داور واقع ــا ناظ ــدا تنه ــه خ ــده ک ــن ای ــران. ای از دیگ
ــت  ــی و سرنوش ــاگه روح ــرای جای ــی ب ــی نگران ــی و حت ــه فروتن ــه روی آوردن ب نتیج
ــناختی  ــی یزدان ش ــازی، از محیط ــروی سکوالرس ــای پیش ــران، در اثن ــه دیگ ــود ن خ
ــا ایــن حــال ایــن نیــز حقیقــت  ــر منتقــل گشــته اســت. ب بــه محیطــی این جهانی ت
ــع  ــیاری از جوام ــخصۀ بس ــه مش ــاوری ک ــاور و بی ب ــان ب ــق می ــاف عمی ــه ش دارد ک
مــدرن اســت بــرای نقــش قضــاوت اخالقــی در حیــات سیاســی و اجتامعــی چالشــی 
ــن  ــتی را در ای ــه اخالق پرس ــی ب ــرر کنون ــاامت مک ــر اته ــت. اگ ــش آورده اس ــازه پی ت
گســتردۀ ایــن اصطــالح و  اکربســت  کــه  پس زمینــه بنگریــم، چنیــن می نامیــد 
ــوس دارد.  ــبت معک ــای آن نس ــم  ام از معن ــوِح فه ــا وض ــوادۀ آن، ب اگن هم خان واژ
بنابرایــن زامن آن رســیده اســت کــه ایــن مفهــوم تــن بــه تحقیــق فلســفی دهــد۴5. 
در ایــن فصــل، ایــن تحلیــل را آاغز می کنــم و در فصــل بعــد ادامــه اش خواهــم داد.

ــد:  ــته باش ــویه داش ــتی دو س ــت اخالق پرس ــه رذیل ــد ک ــر می رس ــه نظ در آاغز ب
ــم  ــا ه ــن دو ب ــواًل ای ــده. معم ــای نابرازن ــده و کنش ه ــف نابرازن ــا عواط ــا ی نگرش ه
ــی از آن  ــر یک ــتر ب ــتی بیش ــه اخالق پرس ــوف ب ــادات معط ــی از انتق ــد، اام برخ می آین
دو متمرکــز اســت و ممکــن اســت اکر درســت انجــام شــود لیکــن بــا نیتــی نادرســت. 
ــه  ــد ک ــی رخ می ده  زامن

ً
ــا ــتی اغلب ــت اخالق پرس ــه رذیل ــت ک ــوان گف ــاماًل می ت اج

هنــاگم قضــاوت اخالقــی یــا عمــل کــردن بــر اســاس آن قضــاوت یــا قضــاوت کردن 
دیگــران در پرتــو مالحظــات اخالقــی مجموعــه ای نابرازنــده از عواطف یــا نگرش ها 
اگهــی دارد   گــامن مــی رود کــه شــخص اخالق پــرداز نــه خودآ

ً
دخیــل باشــند. نــواع

ــتند.  ــران در آن  هس ــودش و دیگ ــه خ ــی ک ــران و از موقعیت ــی از دیگ ــم ژرف ــه فه و ن
ــت  ــوم اس  موه

ً
ــا ــِس اغلب ــن ح ــیر ای ــرداز اس ــه، اخالق پ ــا در نتیج ــته، ی ــن گذش از ای

ــن  ــا ای ــواًل ب ــتی معم ــه اخالق پرس ــی دارد. گرچ ــری اخالق ــش برت ــر محکوامن ــه ب ک
ویژگی هــای شــخصیتی همــراه اســت، اام ایــن رذیلــت را بایــد بــر حســب عملکــرد 
کــه بــدان  اکری  نوعــی اش شــناخت و از ایــن رو بایــد آن را مثــاًل از رذیلــت ریــا
مرتبــط اســت، متامیــز کــرد. بــا ایــن حــال، نامحتمــل می نامیــد کــه اخالق پرســتی 
شــکل ســادۀ  واحــدی بــه خــود گیــرد. در ادامــۀ ایــن فصــل و در فصــل دوم، نوعــی 
کــه  اکوش می کنــم، باشــد  سنخ شناســی مقدامتــی بــه دســت می دهــم و آن را 
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بــرای تحلیــل ام آاغزگهــی مناســب باشــد. البتــه در ایــن سنخ شناســی میــان مقــوالت 
هم پوشــانی هایی وجــود دارد و بایــد در آن جرح وتعدیل هایــی کنیــم تــا بــه نظریــه ای 
ــود  ــتی وج ــنخ از اخالق پرس ــش س ــن ش ــته بندی م ــیم. در دس ــص برس ــه و بی نق پخت
کژدامنــه۴۶، اخالق پرســتی تمرکــز نامتــوازن۴7، اخالق پرســتی  دارد: اخالق پرســتی 
ــه5۰  ــتی مطلق گرایان ــی۴۹، اخالق پرس ــتی انتزاع ــه ای۴8، اخالق پرس ــا مداخل ــی ی تحمیل
ــیوه های  ــه ش ــنخ ها، ب ــن س ــق ای ــرییح دقی ــرای تش ــی5۱. ب ــدرت واه ــتی ق و اخالق پرس
ــا هــر  ــا نادرســِت پیونــد خــوردن دل مشــغولی های اندیشــمندان واقع گــرا ب درســت ی
یــک از ایــن مقــوالت اشــاره خواهــم کــرد. در ایــن فصــل بــر اخالق پرســتی کژدامنــه 

ــرد. ــم ک ــز خواه ــی تمرک ــای واقع گرای ــه دغدغه ه ــط آن ب و رب
ــائل  ــی مس ــردن برخ ــی ک ــزرگ تلق ــه ب ــل ب ــی تامی ــه یعن ــتی کژدامن اخالق پرس
ایــن  از  کــه  گونــه ای  بــه  اخالقــی  حوزه هــای  آمیختــن  و  اخالقــی  کوچــک 
گونه هــای ایــن قســم  ــم زیــاده رنــگ اخــالق بپاشــیم. یکــی از 

َ
رهگــذر بــه اعل

اخالق پرســتی،کوه اناگری اکه هــای اخالقــی یــا واجــب تلقــی کــردن برخــی ســپهرهای 
 
ً
ــالاق ــرِ اخ ــه ام ــی ب  توصیه کردن

ً
ــالاق ــرِ اخ ــه ام ــه ای ک ــت، به گون ــالق اس ــتحب اخ مس

 مرّجــح، بــه وظیفــه ای جــدی مبــدل شــود. همــاری داشــتم که 
ً
واجــب یــا امــر اخــالاق

از جــزء جــزء امــور اکری مســائل اخالقــی ژرفــی بیــرون می کشــید و برگــزاری جلســات 
ــی  ــه اکرای ــع ب ــئلۀ راج ــاده ترین مس ــی س ــود. حت ــرده ب ــن ک  ناممک

ً
ــا ــان را تقرییب اکرکن

ــامن  ــی در تصمیامت ــد. اگه ــدل می ش ــق مب ــت و ح ــه عدال ــوط ب ــئله ای مرب ــه مس ب
 
ً
ــالاق ــور اخ ــه ام ــه ب ــم رفت ــا روی ه ــد، اام آن ه ــان می آم ــه می ــی ب ــاد اخالق ــای ابع پ
 الزامــی. بیشــتر ام بــه گونــه ای بــه ایــن پدیــده 

ً
مرجــح مربــوط بودنــد، نــه امــور اخــالاق

ــی  ــد اخالق ــگ تن ــامت رن ــائل و تصمی ــیاری از مس ــه بس ــه ب ــی ک ــم. کس برخورده ای
ــف  ــفورد در تعری کس ــی آ ــگ انگلیس ــه در فرهن ــت ک ــی اس ــزاوار توصیف ــد س می پاش
ــه  ــف ب ــن توصی ــردازی«. در ای ــه اخالق پ ــاد ب ــده: »معت ــتی آم moralism/ اخالق پرس
moralizing/ اخالق پــردازی معنــای دیرینــه و غیرتوهین آمیــزش را داده انــد، یعنــی 
ُبعــد اخالقــی بخشــیدن بــه رویدادهــا، کنش هــا یــا آثــار هنــری. در اســلوب راســتین 
ارســطویی، مــالک رذالــت گــذر از حــد وســط اســت )رذیلــِت مقابــل آن بی رغبتــی بــه 

ــیم(. ــته باش ــرای آن داش ــه واژه ای ب ــدارم ک ــن ن ــه یقی ــت، گرچ ــن قضاوت هاس ای


