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 چکيده
ي براي ارزش، و نيز فردگرايي خاص ليبراليسم، مکتبي اخالقـي را بنيـان أيباور به تهي بودن دنياي واقعي از ارزش يا منش

وجود رواج گسـترده اخـالل ليبـراا، ايـ   کند. باهاي اخالقي را اراده و ميل فرد معرفي ميد که تنها منشأ اعتبار گزارهانه
هاي آن اشـاره اداتي مواجه است. در اي  پژوهش تالش شده تا ضم  تبيي  مکتب اخـالل ليبـراا، بـه نقـدديدگاه با انتق

گرايـان مکتب اخالقي ليبراليسـم را بايـد در دسـتة ويرواق ، شود. نتايج بررسي انتقادي ديدگاه مزبور حاکي از آن است که
کـه اسـت گرايي اخالقـي ايـ  حاصل ويرواق ر اي  صورت، دبندي کرد. گرايان اخالقي دستهاخالقي و به تب  آن، نسبي

اعتباري هر نظام اخالقي بي، نسبيت در اخالل، از سوي ديگر .هرگز بايد اصلي اخالقي مکتب خويش را نتوان توجيه کرد
فـت  از ها را بـه سـ   گگرا را رقم خواهد زد. پيامدهاي ويرمنطقي نسبيت در اخالل، ليبراليستاز جمله هر مکتب نسبي

گرا اند که با وجود ويرواقـ هرگز اي  ابهام را پاس گو نبودهآنها اما . قيودي نظير لزوم احترام به امياا ديگران کشانده است
توان به پيامدهاي ناگوار واقعي، براي توجيه چني  قيودي استناد کرد. حقيقت اي  است که جز با در نظـر چگونه مي، بودن

تـوان مکتـب هرگـز نمي، و پيامدهاي واقعي افعاا اختياري او از سوي ديگر، اي انسان از يک سوگرفت  سعادتي واقعي بر
اخالقي موجهي را شکل داد؛ سعادتي که از منظر دي  حق، نزديک شدن به کامـل مطلـق اسـت و بـراي درئ جز يـات 

 نياز بود.ن بيتواپيامدهاي افعاا اختياري انسان نسبت به اي  هدف، از راهنمايي کامل مطلق نمي

 گرايي اخالقي.گرايي اخالقي، ويرواق ، نسبيفلسفه اخالل، ليبراليسم، فردگرايي ها:کليدواژه
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 مقدمه

در دوران روشـنگري وـر  ، هاي اخالقـيترديدهايي در بسياري از مباني گزاره، اخالل ةخاستگاه دانش فلسف

امري محدود ، تحقيق عقلي در حوزه اخاللاما گردد، د. گرچه خاستگاه اي  دانش به اي  دوران بازميکرايجاد 

در کتا  اخالقي خـويش پـيش از ورود بـه مسـا ل  خواجه نصيرالدي  طوسيبه اي  عصر نيست. براي مثاا، 

 گويد:علم اخالل مي
هاي او کدام است کهه چهوآ  آ را اول بايد معلوم باشد که نفس انساني چيست؟ و غايت و کمال او در چيست و قوت

استعمال بر وجهي کند که بايد، کمالي و سعادتي که مطلوب  آ است حاصل  يد و  آ چيز که مهان  او باشهد از وصهول 

 (.84، ص 6531بداآ کمال و بر جمله تزکيه و تدسية او که موجب فالح و خبت او شود کدام است )طوسي، 

مکاتـب بسـياري از کـه منجـر بـه پيـدايش ، ورانهاي اخالقي در ايـ  دترديد در بسياري از مباني گزارهدليل اما به 

شود که نظيـر آن در تحقيق و بررسي مي« اخالل ةفلسف»اخالقي شد، اي  مباني به شکلي منسجم در دانشي به نام 

عصر روشنگري، مکتب اخالقـي ليبراليسـم اسـت.  تري  مکاتب اخالقيِ زادةگذشته شکل نگرفته است. يکي از مهم

اي، ن سـت يافتهتوانست در قالب گرايش سياسيِ سازمان، مباني فلسفي و اخالقي خاص خويشبا ياري ، اي  مکتب

در سراسر دنيا گوي سبقت را از رقباي خويش بربايد. اکنـون گرچـه ليبراليسـم بـه مثابـه ، در دنياي ور  و به تدريج

در م ـاطره قـرار ، ري ي آن اسـتکه زادگاه تـا، داري ور حتي در جوام  سرمايه، يافتهيک گرايش سياسيِ سازمان

اند )جز در آمريکا و کانادا(، به مثابه نوعي ايد ولوژي يـا اصـوا دارد و احزا  سياسيِ ليبراا، والباً از نشو و نما بازمانده

نکـه ايبيني مـردم در وـر  بـيش از تري  فصل مشـترئ جهـاناخالقي، با گسترشي وسي  وجود دارد. امروزه شاي 

(. رواج پنهـان و آشـکار 2-1 ، ص1911 سوسياليسم انقالبي باشد، ليبراليسم است )ر.ئ: آربالسـتر، کاري يامحافظه

هاي گوناگون سياسي، فرهنگـي، اجتمـاعي و... ضـرورت مطالعـه و اصوا اخالقي ليبراليسم و پيامدهاي آن در حوزه

اخـالل و آاـار آن بـر يهنيـت فـرد و در حوزه ، هاي اي  انديشهکند. روش  ساخت  زيرساختميدوچندان نقد آن را 

د و انجـام آن گـامي در ندار عهده بر علوم اجتماعي ةحوز انديشمند که است وظايفي اهم از مناسبات اجتماعي امروز،

 راستاي تعهد او به حقيقت است.

قيـق تصديقات ايـ  تح ةتا زمين، طلبد ن ست مفاهيم کليدي آن تعريف گردداخالل ليبراليسم مي ةکاوش فلسف

 کنيم.اي  ب ش از مقاله را آواز مي، فراهم آيد. با مفهوم اخالل

 اخالق و دانش اخالق

اولـب در محـاوره، ، . اي  معنا(اخالل ة، ييل واژ1910)معي ،  است هاخوي معناي و به خُلق در لغت جم « اخالل»

اني کـه بـا ديگـران برخـورد اجتمـاعي صورت به کسـشود؛ بدي کار برده ميبراي بيان نوع روابط اجتماعي افراد به 

 گويند.مي« بداخالل»، برخوردي ناخوشايند دارندبا ديگران و به کساني که « اخاللخوش»، مناسبي دارند

گفتـه « اخـالل»، هاي فراطبيعي انسان که ارتباط مستقيم با نيازهاي طبيعي او ندارنـدبه تالش، اما در اصطالح
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کوشد چني  افعاا و صـفاتي و راه کسـب آنهـا را دانش اخالل مي. خواهي و... دالتمانند از خودگذشتگي، ع. شودمي

 مندانه به انسان بياموزد.براي رسيدن به زندگي سعادت، تا آنجا که در حوزه اختيار انسان است

ي ايـ  هـايي را بـراچـه ويژگي، ديگر، در تعريف اخالل تراهايي دارند؟ به عبچه ويژگي، اما اي  افعاا و صفات

بـه تعريـف عـالِمِ اخـالل از ، کنيم تا تعريف دانش اخالل از ابهام خارج شود؟ پاسخ ايـ  سـؤاابيان افعاا و صفات 

شناختي مکاتـب گونـاگون پذيرفتـه رو، يافت  تعريفي که در همة مباني انسان. ازاي ه استبستواانسان و سعادت وي 

در  شـهيد مطهـري(. 11، ص 1912هـولمز،  ؛11، ص 1912بسيار س ت بلکه ويرممک  است )مصباح، ، شده باشد

 گويد:مي زمينهاي  

 يد کهه اخهالق شود در مقابل افعال عادي و طبيعي. اين سؤال پيش ميناميده مي« اخالق»اي از افعالِ انساني پاره

 بهه ابتهدا اگرچه ... شود؟مى ناميده اخالقى انساآ، کار يک که است و معني اخالقي بودآ يک فعل چيست؟ چگونه

 مطلهب ايهن وارد عميقهاً کهه وقتى ولى، دارد  سانى جواب و است اىساده خيلى سؤال سؤال، اين که رسدمى نظر

 ترينمشهكل از بلكهه نيسهت، هاسهادگي ايهن به چيست بودآ اخالقى راز که سؤال اين جواب بينيممى شويممى

 جههاآ فالسهفه هنهوز امهروز تها پيش سال هزار چند زا و است بشر فلسفى مسائل ترينپيچيده و فكرى مسائل

 (.508، ص 22، ج 6541اند )مطهري، نكرده پيدا  آ روى نظرى توافق

 کاويم.اخالل است که مفهوم آن را در گام بعد مي ةدر حقيقت يکي از مسا ل فلسف، تعيي  اي  ويژگي

 فلسفه اخالق

 کنند:فه اخالل را چني  تعريف مييا فلس (Ethics) بسياري از فيلسوفان اخالل متأخر،

همچنين پرداختن يا دفها  از ههيح حكهم . اخالق تحليلي، مشتمل بر تحقيقات و نظريات تجربي يا تاريخي نيست

هنجاري يا ارزشي نيست. اين اخالق در پي اين نيست که به سؤاالت خاص يا عام درباره  نچه خوب، درسهت يها 

کنهد و تهالش دارد بهه شناختي يا معناشناختي را مطهرح ميمنطقي، معرفت الزامي است پاسخ دهد، بلكه سؤاالت

تهواآ )اخالقهاً( چيسهت؟ چگونهه مي« خهوب»يها « درست» نها پاسخ دهد. سؤاالتي مانند معنا يا کاربرد تعبيرات 

وت اخالقهي و اند؟ ماهيت اخالق چيست؟ تفهااحكام اخالقي و ارزشي را اثبات و يا توجيه کرد؟  يا اصالً قابل توجيه

 (.21ه23، ص 6531چيست؟ )فرانكنا، « مسئول»يا «  زاد»غيراخالقي در چيست؟ معني 

مبـادي تصـوري و تصـديقي علـم  ةدانشي است که با روش عقلي و استداللي دربـار، اخالل ةتر، فلسفبه تعبير ساده

 (.11، ص 1912پردازد )مصباح، بحث مي، اخالل

 ليبراليسم

ن سـت ، کنـدمعرفي مکتب اخالقي ليبراليسـم اسـت. امـا منطـق بحـث اقت ـا مي، کندا ميآنچه اي  تحقيق دنبا

عنوان . بـهختـه شـودهاي اخالقي ايـ  مکتـب پرداپس از آن، به زيرساخت. تعريفي اجمالي از اي  مکتب ارا ه گردد

يعنـي ؛ ود، دينـي جديـدعمـدتاً خـ، اندمقدمه تعريف، گفتني است کساني که سعي در انکار و مبارزه بـا ديـ  داشـته

انـد. دينـي نـام نهادهدي  خـويش را بي، گرچه گاه. اندبراي بشر به سووات آورده؛ اي از اعتقادات و دستورهامجموعه
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هايي محکم، معصـوم، و پيراسـته از داشت  پايه، اندگونه اديان، نسبت به دي  حق از آن محروماي که اي امتياز عمده

تـر ارا ـه نقصدارد که مدام در اصوا خويش تجديدنظر کـرده، سـ ني بيص، آنان را واميهاست. اي  نقپارادوکس

گـذارد. تجديـد اساسـي عمدتاً منجر به تجديدبنا شده، اساساً چيزي از بناي پيشي  باقي نمي، اي  تجديدنظرها. دهند

ز را بـراي خـويش بـا صـداي رسـا اي  امتيا، بنا، خود اعترافي است به بطالن آنچه پيش از اي  بوده است. دي  حق

 فيـهِ لَوَجَدُوا اللَّهِ وَيْرِ عِنْدِ مِ ْ کانَ لَوْ وَ الْقُرْآنَ يَتَدَبَّرُونَ فاَل أَ»: داندهاي بشر را محروم از آن مياعالم نموده، و ساخته

 .يافتندمى آن در فراوانى اختالف ،بود ويرخدا سوى از و اگر! انديشند؟نمى قرآن درباره (؛ آيا11)نساء: « کَثيراً اخْتاِلفاً

ها و حـالا و از اي  نقص رنج برده، مدام در آيـه، اي امروزي براي بشر مدرن استساختهليبراليسم نيز که دست

 :روتجديد نظر کرده است. ازاي ، هاي خويشحرام
هاي سياسي و اخالقهي ز ارزشليبراليسم را نبايد در قالب عباراتي مجرد و ثابت و همچوآ مجموعه تغييرناپذيري ا

ها در عصر جديد است که با جريهاآ رنسهانس و مشاهده کرد، بلكه ليبراليسم حرکت تاريخي مشخصي از انديشه

هاي بسياري را از سر گذرانده است، و تحليل  آ بايهد شود. ليبراليسم در اين مفهوم دگرگونيگري  غاز مياصالح

 (.68، ص 6544، بلكه بيشتر تاريخي باشد ) ربالستر، نه به روشي مفهومي و ناگزير ايستا

التينـي « ليبرِ» ة، سرگذشتي در دام  محاورات عرفي داشته و در اي  بستر، از واژهاواژه، چون ساير «ليبراليسم» واژة

ر (. در فـراز و نشـيبِ وضـ  تعي،نـي، ايـ  واژه ن سـت، بـا12، ص 1912گرفته شده است )شاپيرو، « آزاد»به معناي 

يعنـي ؛ معنايي نيکويي يافته و به آزادگان و شـريفان اشـاره داشـته اسـت، امـا در قـرون وسـطي، معنـايي نکوهيـده

رسـد گرچه به نظـر مي؛ را رها نکرده است 1(، معناي عياشlibertineکند. هنوز هم ليبرتي  )کرداران پيدا ميزشت

 رهنگ لغت کمبريج(.اش بازگشته است )ف، به معناي نيکوي اوليه«ليبراا»واژة 

گاه که از بستر عرف هم براي دنياي فلسفه يا سياست به عاريه گرفته شد، فراز و نشيبي شـبيه بـه ليبراليسم، آن

عنوان بـه، در اسـاانيا 1112 – 1112هاي ها در سـااطلبهاي بستر عرف را طي کرده است. سـلطنتفراز و نشيب

اي براي طعنـه زدن بـه اع ـاي پس از آن، اي  واژه، وسيله. کنندت ا  ميدشنام براي م الفان سلطنت، ليبراا را ان

رود کند و براي کساني بـه کـار مـيبار معنايي نکوهيدة خويش را رها مي، تدريجشود. اما بهحز  ويگ در بريتانيا مي

 (.4ص  ،1911کردند )گروه نويسندگان، هايي همچون آزادي، تساهل، و فردگرايي دفاع ميکه از ارزش

تري  مسـير، کـاوشِ رسـد روشـ فلسفه اخالل، بـه نظـر مي ةاما براي شناخت مکتب اخالقي ليبراليسم در حوز

خواهيم کرد که پاسـخ ليبراليسـم سعي رو، پاسخ اي  مکتب به مسا ل عمدة مطرح در حوزه فلسفه اخالل باشد. ازاي 

هـاي اخالقـي را يافتـه، گرايي اخالقي و مـالئ گزارهمطلقگرايي اخالقي، نسبي يا به مسا لي نظير واق  يا ويرواق 

 بررسي و نقد کنيم.

 گرايي اخالقي ليبراليسمغيرواقع

گرايي اخالقي است. ايـ  مسـئله، پاسـخِ گرايي يا عدم واق فلسفه اخالل، مسئله واق  ةيکي از مسا ل اساسي در حوز
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واقعيتي عيني مسـتقل از باورهـاي اخالقـي مـا هسـتند و از  گربيان، هاي اخالقيجويد که آيا گزارهاي  پرسش را مي

وي را در دسـته ، فلسفه اخالل بـه ايـ  پرسـش ةدهند؟ پاسخِ مثبت انديشمند حوزاي واقعي گزارش ميوجود رابطه

اي واقعـي هـا سرچشـمهبه اي  پرسش و باور به اينکه ايـ  گزاره، دهد و پاسخ منفيِ ويگرايان اخالقي قرار ميواق 

 ةگوينـد، وي را در طبقـنظر از توصـيه، سـليقه ش صـي، و توافـق جمعـي، از واقعيتـي سـ   نميندارند و با صرف

فلسفه اخالل به شـمار  ةاي راهبردي در حوزبندي خواهد کرد. پاسخ به اي  مسئله، نکتهگرايان اخالقي طبقهويرواق 

دهد. مسـا لي نظيـر مطلـق يـا اخالل را شکل مي ةلسفلوازم پاسخ به اي  پرسش، اکثر مسا ل ف، در حقيقت. رودمي

هـاي اخالقـي پاسخ به اي  مسئله است کـه آيـا گزارهة نسبي بودن اخالل، امکان ارتباط منطقي هست و بايد، وابست

گردد به اي  مسـئله بـازمي، توان گفت: اختالف اساسي ميان مکاتب اخالقيرو، ميواقعيتي عيني هستند؟ ازاي گر بيان

 بندي کرد.توان آنها را دستهمي، ر اساس ديدگاه آنها در خصوص اي  مسئلهو ب

گرايان اخالقي تفکيک دقيق و مهم بي  واقعيـت و ارزش را کـه مش صـة موضـ  رقيـب آنهاسـت، انکـار واق 

دارد کنند که واقعيتي اخالقي مستقل از باورهاي اخالقـي مـا وجـود ( و تأکيد مي02، ص 1911ناوت ، کنند )مکمي

بر آن است که خصوصيات اخالقي، خصوصيات واقعي امور يـا ، کند. اي  نگرشکه صحت و بطالن آنها را تعيي  مي

بـا يکـديگر ، گرايان در خصوص مالئ و معيارِ واقعيِ احکام اخالقـي(. البته واق 11، ص 1919ناوت ، اند )مکافعاا

بهم ، دهنـد )ر.ئ: حسـيني قلعـهقالـب مکتبـي ارا ـه مي يک نظريه خـويش را در هر، از اي  جهت. اختالف دارند

واقعـي بـراي اخـالل قا ـل  ييأگرايان منشـ، ويرواق مقابلاما همگي در وجود چني  واقعيتي اتفال دارند. در . (1919

، 1912شناسـند )مصـباح، هاي اخالقـي نميبراي گزاره، اي جز توصيه، سليقه ش صي، يا قراردادنيستند و سرچشمه

نظر از با صـرف، وجود دارند، آنها معتقدند که متعلق اي  امور، گرچه توصيه، سليقه و قرارداد به خوديِ خود. (111ص 

 امور دروني و ش صي وجود ندارند.

شـود؟ پـيش از بيـان بندي ميهگرايان، ليبراليسم در کدام گروه دستگرايان و ويرواق هاي واق با توجه به ويژگي

هاي بايد به اي  نکته توجه داشت کـه نظريـات علمـي و ديـدگاه، گراييگرايي و ويرواق م دربارة واق ديدگاه ليبراليس

هايي فلسفي استوارند که محقق پيش از تحقيـق علمـيِ بر استوانه، آگاهانه يا ناآگاهانه، اخالقي، اجتماعي، سياسي و...

گيري بنـاي مباني فلسفي آن، امکان شـکل ا نيست و قطعاًليبراليسم از اي  قاعده مستثن. آنها را پذيرفته است، خويش

 ليبراليسم را براي آن فراهم کرده است.

طرف و عاري از هرگونه بُعـد اخالقـي هاي اخالقي بيدر نگاه مکتب ليبراليسم، جهانِ واقعيات، نسبت به داوري

توانيد انواع گياهان، حيوانـات، و جمـادات يشما م، اساساً ارزش در دنياي واقعي جايگاهي ندارد. در دنياي واقعي. است

زنيـد و هـاي زيبـا قـدم ميدر ميـان گل، را ببينيد و با اساميِ خاصي، آنها را نشان دهيد. هنگامي که با کودئ خـود

بيند و هر بار که شما نام گـل را بـر هايي را ميدهيد، وي در برابر خود گلهاي زيبا را به کودئ خويش نشان ميگل

ايـ  . وجـود نـدارد« ارزش»چيزي يا وصفي به نـام ، شود. اما در اي  دنياي تجربيها خيره ميبه گل، آوريدميزبان 
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هـاي ويژگـي خاصـي کـه منشـأ گزاره، دهد. همچني  در ايـ  دنيـانام، چيزي را در دنياي تجربي به شما نشان نمي

وجو کـرد. ليبراليسـم در پاسـخ بـه ر از اي  دنيا، جستاساس، بايد ارزش را در جايي ويوجود ندارد. براي ، ارزشي باشد

آيد و ارزش، به کدام دنيا تعلق دارد؟ جايگـاهي کـه بـه مـا معرفـي اي  پرسش که پس گزارة ارزشي چگونه پديد مي

 .عبارت است از اراده انسان، کندمي

واقعيت، تعلق نـدارد. بنـابراي  ارزش به دنياي دروني کارکردهاي واقعيت، يعني دنياي علم و ق اياي وابسته به »

ويرقابـل تعريـف و تهـي « خو »بايد در جاي ديگري باشد. ارزش، به نوعي به ارادة انسان متصل است ... تصور از 

 .(12و  21، ص 1302)مورچ، « تواند آن را پر کنداست و انت ا  انسان مي

و نبايـدها در مجموعـه هسـتي، بـه ايـ  معنـا منتقـل ها در کالبد جهان و نبود بايدها ليبراليسم از تنيده نشدن ارزش

خـويش را بسـازد.  بـر اسـاس آن، اخالقيـات خـاصِ. هاي خويش را خلـق کنـدبايد ارزش، شود که هر فرد خودمي

 .گرايي در اخـالل نيسـتچيـزي جـز ويرواقـ ، و معناب شي ارادة انسان به آن« خو »ويرقابل تعريف بودن مفهوم 

بندي کرد. ليبراليسم بر اي  بـاور اسـت گرايان طبقهمکتب اخالقي ليبراليسم را در دسته ويرواق توان مي، اساسبراي 

چه بايـد »به پاسخ ، انتظار داشت« چه چيزي هست؟»توان از بررسي که با جدايي دنياي هستي از دنياي ارزش، نمي

اگـر کسـي اسـتداللي شـکل . د کم شودتوانبا هيچ منطقي نمي، رسيد. اي  فاصله« چه چيز خو  است؟»يا ، «کرد؟

در حقيقت دچار خلط واقعيـت و ارزش ، شناختي برسداي ارزششناختي، به نتيجهدهد که با مقدمه يا مقدماتي هستي

انسان چه کارهايي را بايد انجام دهـد و »نبايد گفت: براي شناخت اينکه ، شده و استدالا وي منطقي نيست. بنابراي 

بايد ابتدا معلوم شود که انسان چگونه موجودي است. ارتباط دادن اي  دو مسئله بـه ، «د انجام دهدچه کارهايي را نباي

 همان خلط واق  و ارزش است.، يکديگر

ترتيب، ليبراليسم بر اساس يک مبناي فلسفي، يعني جدايي دنياي واقعي از ارزش، حکم به جدايي انسـان از بدي 

« يابـدمي« اسـت»از « بايد»ها و بيعت، قالب فلسفي خود را در جدايي از ارزشجدايي انسان از ط»کند و طبيعت مي

 (.91، ص 1911)آربالستر، 

در حوزه اخالل وارد سـاخت. وي  هيومسرچشمه اي  مبناي فلسفي ليبراليسم، پرسشي است که ، رسدبه نظر مي

 نويسد:مي« هابايد»از دنياي « هااست»در خصوص جدايي دنياي 

ام که مؤلف تـا چنـدي بـه روش معمـولي اسـتدالا ام، همواره ديدهظام اخالقي که تاکنون مواجه شدهبا هر ن»

دهد، ولي ناگهان بـا شـگفتي کند، يا دربارة امور انساني مالحظاتي صورت ميکند و اوا وجود خدايي را اابات ميمي

و « بايـد»شـوم کـه همگـي بـه واجـه ميهـايي م، با گزاره«نيست»و « است»هاي با به جاي ترکيب معموا گزاره

توانـد اسـتنتاجي از ديگـر مربوط هستند ... به هر حاا، بايد دليلي ارا ه شود که چگونه اي  رابطـه جديـد مي« نبايد»

 .(413، ص 1301)هيوم، « هايي باشد که کامالً با آن متفاوتندگزاره

هاي اخـالل از مقـدمات در فلسـفهو رده اولي  کسي است کـه ايـ  مغالطـه را کشـف کـکه گمان دارد ، هيوم
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گر ليبراليسـم در ايـ  مبنـاي فلسـفي يـاري، شود. به هر حااگرفته مي« يتنبايس -بايستي»نتايج « نيستي -استي»

 گردد.گرايان ميپيوست  به ويرواق 

 گرايي اخالقي ليبراليسمنسبي

از ناشـي مهم در فلسفه اخالل است کـه هاي اساسي و هاي اخالقي، يکي از بحثمطلق يا نسبي بودن گزاره

واقعـي بـراي  ييأگرايـان منشـ. در حقيقت، ازآنجاکه ويرواق تساگرايي گرايي و ويرواق پيامدهاي بحث واق 

توان يافت که فراتـر از سـاليق و توافقـات ل نيستند، معتقدند: هيچ حکم اخالقي را نمي ي قاقهاي اخالگزاره

اساساً حکمي اخالقـي کـه ، گرايانمطابق نظر ويرواق ، عتبار داشته باشد. بنابراي جمعي و اموري از اي  قبيل ا

نـد دقمعتادعايي جز اي  پيامد ندارد. اينـان ، گرايي در اخاللنسبيت؛ وجود ندارد، بدون قيد و شرط معتبر باشد

، ه وجـود دارداي بـيش نيسـت. تنهـا چيـزي کـافسـانه، شموا در حوزة اخاللکه تصورِ وجودِ حقيقتي جهان

، توان صحيح يا ناصحيح دانست. چنـي  کـاريدستورها، ساليق و قراردادهاي گوناگون است. اي  امور را نمي

تـوان بـر اسـاس تلويحاً بدان معناست که گويي معيار مستقلي از درست و نادرست وجود دارد. معياري کـه مي

، ص 1913ار مستقلي وجود ندارد )ر.ئ: ريچلـز، دربارة صحت و سقم اي  امور ق اوت کرد. اما چني  معي، آن

 ايـ  از يـک هـر. هيچ حکم اخالقيِ کلي و مطلقي وجـود نـدارد: گرايان اخالقي معتقدندنسبي، (. بنابراي 91

 در شـرايطي حتي. شد خواهند احکام فاقد ارزش آن شرايط، آن تغيير با و معتبرند خاص شرايطي تحت، احکام

 معتبر گردند. آنها با تناقضم ممک  است احکامي، ديگر

از نظـر ايشـان ق ـاوت در ، روانـد. ازايـ واقعـي قا ل ييأهـاي اخالقـي، منشـگرايان براي گزاره، واق مقابلدر 

به اي  معنـا کـه اگـر رفتـار اختيـاري ؛ بايد بر اساس معيارهاي واقعي انجام گيرد، خصوص رفتارهاي اختياري انسان

و اگـر رفتـار ؛ شـودهمواره خـو  ارزشـيابي مي، واقعي حکم اخالقي، هم جهت باشد در هر شرايطي با منشأ، انسان

اگر رفتاري اختيـاري در هـر . شودبد شمرده مي مطلقاً، در هر شرايطي در خالف جهت آن منشأ باشد، اختياري انسان

گرايان اعتبار برخـي نظر واق  از، در قباا آن منشأ خنثي باشد، همواره فاقد خوبي و بدي خواهد بود. بنابراي ، شرايطي

نکـه از مصـاديق ايـ  احکـام مطلـق بـه ايبـراي ، به هيچ قيدي وابسته نيست و ساير احکام اخالقي، احکام اخالقي

انـد و قيود ساير احکـام اخالقـي نيـز قيـودي واقعي، نيازمند قيود و شرايطي هستند گرچه به نظر ايشان، حسا  آيند

گرايي را واقـ ، اي  پيامـد. (42، ص 1912ته به اموري ويرواقعي نيست )ر.ئ: مصباح، اعتبار هيچ حکم اخالقي وابس

 نهند.نام مي «گرايي اخالقينسبي»در برابر « گرايي اخالقيمطلق»

گرايان اخالقي، ليبراليسم را در کدام دسـته بايـد جـاي داد؟ بـراي گرايان و مطلقهاي نسبيپس از مرور ويژگي

در خصـوص ايـ  مسـئلة فلسـفه ، کنيم تا بناي ليبراليسمديگر مباني فلسفي ليبراليسم را مرور مي بار، درئ اي  معنا

شود مبنايي که موضـ  ايـ  مکتـب را در مش ص مي، اخالل به خوبي روش  گردد. با مرور مباني فلسفي ليبراليسم

 اليسمي است.ليبر« فردگرايي»مبناي ، کندهاي اخالقي مش ص ميخصوص نسبيت يا اطالل گزاره
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دهد. اگر شعارهايي نظيـر، آزادي، تسـاهل، المباني فلسفيِ ليبراليسم را شکل ميفردگرايي، مبناي فلسفي، بلکه ام

در حقيقت پژوائ مبناي فلسفي آن، يعنـي فردگرايـيِ ، شودحقول فردي و نظاير اي ، در گفتمان ليبراليسم شنيده مي

کنـد اعتقـاد فرد بـدا ميآنچه ليبراليسم را به يک مقولة تاري ي منحصر به» نويسد:مي بهيوکوپارئليبراليسم است. 

ها ]يعني آزادي، تساهل، حقول فـردي و ...  نيسـت، بلکـه چگـونگي تعريـف و تنظـيم مجـدد آنهـا در به اي  ارزش

 (.13، ص 1911)آربالستر، « چارچو  مفهوم فردگرايانه بورژوايي از انسان است

کم در توان عموم معانيِ فردگرايي يا اصالت فـرد را دسـتمياما راي فردگرايي بيان شده است، گرچه معاني فراواني ب

. 1. اصالت به معناي حقوقي ]اخالقي  و تقدم اخالقيِ حقـول و مصـالح فـرد بـر جامعـه؛ 1بندي کرد: سه معنا دسته

. اصـالت بـه معنـاي 9جانبـه؛ بـه معنـاي تـأاير و نفـوي عميـق و همـه ، شـناختي اجتمـاعياصالت به معنـاي روان

 (.41-42، ص 1903شناختي و وجودِ حقيقي داشت  )ر.ئ: مصباح يزدي، هستي

. امـا آنچـه کـه اسـتشناختيِ فردگرايي و هم معناي حقوقي و اخالقي معناي هستيداراي هم ، هاديدگاه ليبراا

فردگرايــي »، کنــدفــراهم مي مبنــاي فلســفي الزم بــراي فردگرايــي حقــوقي و اخالقــي مــورد نظــر ليبراليســم را

است. از نگاه اي  مکتب، در مقايسه فرد و جامعه، فرد امري واقعي و مقدم بر جامعة بشري و نهادهـا « شناختيهستي

(. بـر 12-13، ص 1911گيـرد )ر.ئ: آربالسـتر، از هر لحاظ مقدم بر جامعه قرار مي و،ري . ازاو ساختارهاي آن است

چيـزي جـز ، حور اصلي اجتماع، فرد است که از وجودي حقيقي برخوردار اسـت. اجتمـاعهسته و م، مبناي اي  بينش

آن را بـه وجـود ، تک افراد نيست که بـا حفـا اسـتقالا و هويـت خـوديعني تک؛ دهنده آنمجموع اجزاي تشکيل

گونـه کـه اجـزاي ناند. بنابراي ، اجتماع، فاقد وجود حقيقي است و تنها از وجـود اعتبـاري برخـوردار اسـت. هماآورده

کنند و به اعتبار خواصي که ايـ  مجموعـه يا خانه در تشکيل آن، ماهيت خود را حفا مي، دهنده يک ماشي تشکيل

شود، هيئت اجتماع هم به اعتبار اجتماعِ افراد حقيقي به وجـود آمـده اطالل مي« خانه»يا  «ماشي »دارد، به آن، لفا 

کنـد هـر فـرد اي  اسـت کـه تـالش مي، ا ويژگي مهم فردگرايي ليبراليسمياست و خود فاقد وجود حقيقي است. ام

اي که هر فرد تنها خويشت  را معيار همه آنچـه هسـت و به گونه، انساني را دنيايي جدا از ديگر افراد انساني قرار دهد

اسـت کـه در آن تجربـة  ايها از يکديگر نيز فلسـفهبيان فلسفيِ جدايي انسان»، ترتيببداند. بدي ، همه آنچه نيست

 (.91)همان، ص « شودفرد، سنگ محک حقيقت محسو  مي

شناسي مدرن يافـت کـه خـود را از اابـات ايهـان گيري اي  ديدگاه فلسفي را در معرفتشايد بتوان ريشه شکل

اسـت «  مـ»، ماندآنچه براي اي  فيلسوف باقي ميشک بي ،نهايت. در يابدديگر و ساختار مشترئ ايهان، عاجز مي

 کند از پذيرش اقتدار سنت سرباز زند.که تالش مي

به ارادة او از سوي ديگـر، جـايي بـراي « خو »با تنهايي فرد در دنياي ليبراليسم از يک سو، و وابستگي معناي 

 مانـد، بلکـه ايـ بـاقي نمي، انـدهايي که به هيچ قيدي وابسته نيستند و در هر شرايطي با ارزشس   گفت  از گزاره
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اي  معنا توان ايسـتادگي ، ب شد و تنها با شرايطي که فرد از آن برخوردار استمعنا مي« خو »اراده فرد است که به 

 يابد.به ارادة فرد ديگر بستگي مي« خو » ،دارد و با گذر از اي  فرد به فرد ديگر، شرايط تغيير کرده

معمـوالً فقـط بـر اسـاس ، اي که مفسران اي  مکتبنهگوبه. است« آزادي»اصل ، تري  ارزش ليبراليسمشدهشناخته

هـا بـراي ايـ  ارزش اساسـي خـود ارا ـه تري  دليلي کـه ليبراادهند. مهماي  اصل تعريفي اجمالي از ليبراليسم ارا ه مي

خـود مستلزم اي  است که زنـدگي هـر فـرد بـه ، گردد. اصالت فرد و تقدم آن بر جامعهبه اصل فردگرايي بازمي، اندکرده

. برخـوردار باشـند، همة افراد از حق اساسي و نهايي زيست ، انديشيدن و باور داشت  بنا به تمايل خويش. تعلق داشته باشد

 (.39حقول مساوي ديگران را پايماا نسازند )همان، ص ،   است که در اجراي آناياي  اصل همواره مشروط به 

 مالک ارزش

گـذاري ارزش، رسيدن به زنـدگي سـعادتمندانه اي، افعاا اختياري انسان را بردر تعريف علم اخالل آمد که اي  دانش

، خودي خـود ارزشـمند اسـتآنچه بـه. معناست که مالئ ارزش در اخالل، سعادت انسان استکند. اي  امر بدي مي

ازگار بـا چنـي  افعـااِ ناسـ. شـوندالزم و ارزشمند توصيف مي، کنندافعالي که چني  هدفي را تأمي  مي. سعادت است

نظر از فرد، وجودي واقعي دارد و بايد شناسـايي شـود و ند. اما آيا چني  مالکي صرفستارزش هويرالزم و بي، هدفي

يا اي  مالئ تنها امري وابسته به خواست فرد است و اوست که با تبيـي  خواسـت خـود، ، افعاا با آن سنجيده شوند

 کند؟مش ص ميآن را تعريف و در حقيقت مالئ اخالل را 

شود که تنها مالئ بـراي تعيـي  خـوبي و بـدي، اراده روش  مي، با تبيي  مباني فلسفي ليبراليسم در مسا ل گذشته

بد نيز چيزي است که تصميم انسـان  .گيرد خو  باشدآن چيزي است که انسان تصميم مي« خو »انسان است.  يفرد

شود که نتوان مالکي اابـت و موجب مي، ها از يکديگريي دنياي انسانديگر، تفاوت و جداسوي آن را بد شمرده است. از 

از مطالعة ، هايي که هر يک از آنهاها س   گفت؛ مالئشموا براي اخالل انسان به چنگ آورد، بلکه بايد از مالئجهان

 ه به فرد است.ترتيب، در نگاه ليبراليسم، مالئ اخالل امري وابستدست آمده است. بدي  ارادة فردي خاص به

 نقد و بررسي مکتب اخالقي ليبراليسم

 يم.دازرپمباني نظام اخالقي ليبراليسم مياينجا به بررسي در 

 الف. جدايي ارزش از دنياي واقعي

گرايـان ايـ  امـر آنـان را در دسـتة ويرواق . جدايي ارزش از دنياي واقعي است، يکي از مباني مهم اخالقي ليبراليسم

هـا را اي  ارادة انسـان اسـت کـه ارزش. اساساً دنياي واقعي خالي از ارزش است، . بر اساس اي  مبنااخالقي جاي داد

هاي اخالقي شـکل گيرنـد، سازد. به بيان ديگر، ويژگيِ خاصي در واقعيات عالم وجود ندارد که بر اساس آن، گزارهمي

کنـد. در خصـوص ايـ  گـذاري ميارزش« دبـ»و کاري ديگر را « خو »بلکه تنها خواست انسان است که کاري را 

 ديدگاه، چند نکتة گفتني وجود دارد:
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هـاي هر فرد خود بايد ارزش»اند. بيان اي  گزاره که اي ارزشي را بيان کردهها خود با بيان اي  نظريه، گزاره. ليبراا1

لي ارزشـي اسـت کـه معيـار در حقيقت بيان اصـ، «خويش را خلق کند و بر اساس آن، اخالقيات خاص خويش را بسازد

ها بايـد ليبراا. اخالل ليبراليسم است« بايد اصلي»اي  گزاره ، ديگر تراهاي ارزشي است. به عبسنجشِ اعتبار ساير گزاره

نياز از توجيهي بيرون از اي  گـزاره ها اي  گزاره را بي. مسلماً ليبرااآيدبه دست ميمش ص کنند اعتبار اي  گزاره چگونه 

انـد. امـا ايـ  توجيـه چرا که خود آشکارا مبناي عاري بودن واق  از ارزش را براي توجيه اي  اصـل اقامـه کرده؛ ندداننمي

شناختي است و به توصيف عالم هستي زيرا جدايي ارزش از واقعيت، اصلي هستي؛ تواند اعتبار ب ش چني  اصلي باشدنمي

توانند به انسان بگويند چه بايد بکند و ن واهند گفت. عقيده به اينکه ت نميواقعيا: »گردد و بر اساس ديدگاه ليبراليسمبازمي

قابل قبوا نيست. بـي  واقعيـات و ارزشـيابي  واقعيات به او پاسخ خواهند داد، ناشي از خلط واقعيت و ارزش است و منطقاً

 (.11، ص 1911 )آربالستر،« تواند آن را پر کنداخالقي آنها شکافي وجود دارد که هيچ منطقي نمي

اند که تـوان توجيـه اعتبـار ها با ارا ه اي  توجيه، استداللي ويرمنطقي ارا ه کردهبر اساس مبناي ليبراليسم، ليبراا

 اي  اصل را ندارد.

شـيء يـا وصـفي بـه نـام ، نند که در دنياي واقعـيکدليل دنياي ارزش را از واقعيت جدا مي ي ه اب، ها. ليبراا1

تا اينجا صحيح اسـت؛ زيـرا ، دهد. اي  س  اي  نام، چيزي را در دنياي تجربي به ما نشان نمي. اردوجود ند« ارزش»

در ايـ  ، گويند: همچنـي مفهوم ارزش، مفهومي ماهوي نيست تا آيينه جوهر يا عرضي ماهوي باشد. اما در ادامه مي

نکته پذيرفتني نيست و با ابطاا اي  ب ـش از  هاي ارزشي باشد وجود ندارد. اما اي دنيا ويژگي خاصي که منشأ گزاره

گرايي گرايي را ابطـاا و واقـ ويرواق توان مياساساً ، هاي اخالقيي واقعي براي گزارهأيها و معرفي منشس   ليبراا

 هاي اخالقي را با واق  نشان داد.را اابات کرد و ارتباط منطقي گزاره

ند. هسـتدعي راهنمايي انسان به سوي سـعادت ماساساً ، اخالقي يهاکه در تعريف دانش اخالل آمد، گزارهچنان

بـه انسـان ، کنـدآنچـه مقـدمات آن زنـدگي را فـراهم مي، عنوان سعادت در نظر گرفتهاي را بهمعنا که خواستهبدي 

کـه مسـير انـد در تالش، هاي اخالقيگذارياساس، در اخالل، تمنايي اصيل وجود دارد و ارزشند. براي کمعرفي مي

رسيدن به آن آرزوي اصيل را روش  سازند. اخالل ليبراا بر پاية فردگرايي، مدعي است که هر انساني خود بايد ايـ  

تمناي اصيل را بسازد و بر اساس آن، خو  و بدهاي خويش را مش ص نمايد. بنا بر ايـ  مکتـب، سـعادت انسـان و 

 ب شد.ه نيست و اي  فرد است که به آنها واقعيت ميمسير رسيدن به آن، به امور واقعي سواي فرد، وابست

ها وجود دارد کـه ناشـي از امـوري واقعـي اسـت. در همه انسان، در نقد اي  مبنا بايد گفت: تمنايي اصيل و مشترئ

بـا دارند کـه رابطـه آن به تمنايي بازگشت ، که در زبان فلسفي علت وايي افعاا اختياري انسان نام دارند، تمناهاي انسان

هاي انسـان پايـان سـؤاا از چرايـي خواسـت، اي وجـود نداشـته باشـداي ضروري است. اگر چني  رابطـهرابطه، انسان

نهايت انگيزه، پيش از آن تحقق يابد. وجـود تمناهـاي خـاص آيد که بيپذيرد و براي ايجاد انگيزه در انسان الزم مينمي

نايي ختم شده که وابسته به تمنايي ديگر نبوده و وجـود انسـان بـراي آن   دارد که اي  رابطه به تمايدر انسان، نشان از 
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الزمـة . اي ضروري است. انسان موجودي خودآگاه اسـترابطه انسان با وجود آن تمنا، رابطه، ديگر تراکافي است. به عب

بـه تبـ  چنـي  ، هاي انسـانساير خواست. اي  خودآگاهي، خواست خود است. پس الزمة وجود انسان، تمناي خود است

گردد و تمناي خود، او را به تمناي رفـ  نقـايص خـود آيند. انسان با يافت خود، بر نقايص خويش آگاه ميتمنايي پديد مي

همچون جهل و نداشـت  لـذتي خـاص و ... امـوري ، هاي انساندهد. نقصمندي از کماا و لذت بيشتر سول ميو بهره

طلبنـد، سـ   ازآنجاکه برطرف کردن اي  نقايص، عللي واقعـي مي. ن آنهاستهستند که انسان در آرزوي بر طرف کرد

تالش دارد با معرفـي کارهـا اخالل س   گفت  از اموري واقعي است. در حقيقت ، اندگفت  از اموري که راف  اي  نقايص

اگـر . گويـداقعي س   مياخالل از اموري و، و صفاتي خاص، تأمي  آن سعادت )تکامل( را به انسان نشان دهد. بنابراي 

کند که شايسـته انجـام بـراي دسـتيابي بـه کمـاا و در حقيقت کاري را معرفي مي، گويداز خو  بودن کاري س   مي

از رابطة ضروري بي  تمنايي خاص بـا انجـام کـاري خـاص ، کندزد مياگر لزوم انجام کاري را گوش. لذتي خاص است

 شود.خوانده مي« الغيرضرورت بالقياس الي»لسفه، گويد که اي  رابطة ضروري در فس   مي

هـاي ها که گفتند: در دنياي واقعـي، ويژگـيِ خاصـي کـه منشـأ گزارهبنابراي ، در نقد اي  ب ش از س   ليبراا

ايـ  . هـاي ارزشـي اسـتارزشي باشد وجود ندارد، بايد گفت: رابطة حقيقيِ افعااِ خاص با نتايجِ خـاص، منشـأ گزاره

هـا بـدون ايـ  گزاره. هاي اخالقي بر واقعيات عالم هستي اسـتوارندري واقعي در دنياي واقعي است و گزارهرابطه، ام

 اشد.بمي هيوملحاظ فرد، بر اساس آن واقعيات، قابل ارزيابي هستند. اي  پاسخ، نقص س   

اي يـ  رابطـه، رابطـها. بيان رابطه انسان با فعل خاصي اسـت، هاي اخالقيممک  است گفته شود: مدلوا گزاره

گوينـد هاي اخالقي از رابطة ضـروري بـي  فعـل و نتيجـه سـ   ميگزاره: توان گفتنمي، ضروري نيست. بنابراي 

اي  اشکاا ناشي از ايـ  حقيقـت اسـت کـه حـذف بيـان هـدف، در ، رسد(. اما به نظر مي20)ر.ئ: الريجاني، ص 

امري شاي  است. براي مثاا، هنگامي که پزشک به بيمار خـود ، هايي که در مقام بيان ضرورت بالقياس هستندگزاره

هـاي اخالقـي نيـز چنـي  کند. گزارهرا حذف مي« براي بهبودي خود»، عبارت «بايد فالن دارو را ب وري»گويد: مي

ن بـه براي رسـيد»، عبارت «انسان بايد راستگو باشد»شود: ، وقتي در علم اخالل گفته مينمونهمحذوفي دارند. براي 

هاي اخالقـي از رابطـة ضـروري فعـل انسـان بـا سـعادت سـ   بايد گفت: گزاره، در تقدير است. بنابراي « سعادت

دانش اخالل تالش دارد انجام يا ترئ افعـالي را کـه انجـام يـا ، نه فقط از رابطه انسان با فعل. در حقيقت، گويندمي

خـاطر داشـت  قـدرت اي  انسان اسـت کـه بـه . نسان معرفي کندبه ا، ترئ آنها با سعادتِ واقعي انسان ارتباط دارند

زد گـوش، ند. آنچه در اخـالل اصـيل اسـتکتواند آن را انت ا  يا ترئ مي، انت ا ، پس از آگاهي از چني  ارتباطي

 کردن رابطه ضروري افعاا با نتايج آنهاست.

 ب. نسبيت اخالق ليبراليسم

هـيچ  :گرايان اخالقـي معتقدنـد. نسبياستهاي اخالقي نسبي شمردن گزاره ،ستيييکي از پيامدهاي فردگرايي ليبرال

 شـرايط، آن تغييـر بـا و معتبرند خاص شرايطي تحت، احکام اي  از يک هر. حکم اخالقيِ کلي و مطلقي وجود ندارد
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نـد. بـر معتبـر گرد آنهـا بـا متنـاقض ممک  است احکامي، ديگر در شرايطي حتي. شد خواهند احکام فاقد ارزش آن

همان شرايط فرد خاص است. چنانکه گفتـه شـد: بـا تنهـايي فـرد در ، مبناي فردگرايي ليبراليسم، اي  شرايط خاص

هـايي کـه بـه هـيچ قيـدي به ارادة او، جايي براي س   گفت  از گزاره« خو »دنياي ليبراليسم، و وابستگي معناي 

. ب شـدمعنـا مي« خـو »ماند، بلکه اي  اراده فرد است که به باقي نمي، اندوابسته نيستند و در هر شرايطي با ارزش

اي  معنا توان ايستادگي دارد و با گذر از اي  فرد بـه فـرد ديگـر، شـرايط ، تنها با شرايطي که فرد از آن برخوردار است

 .شوده ميبستوابه ارادة فرد ديگر « خو »، تغيير کرده

ل شد؟ آيا اساساً مصـلح و  ن تفاوتي بي  مصلحان و مفسدان عالم قاتوابه راستي مي، اما با پذيرش چني  مبنايي

تالش براي اصالح رفتار فرد و پيشگيري از تجـاوزات ، معناي محصلي خواهند داشت؟ با وجود چني  اعتقادي، مفسد

؟ توانـد داشـته باشـدچـه تـوجيهي مي،اعتباري خواهد داشت؟ تشـکيل حکومـت، وضـ  قـانون، و ... ، او به ديگران

واقعيـت  که ف يلت اصالح فرد و اجتماع و اموري همچون عدالت و نظـم، امـري ضـروري و روشـ  اسـت.درحالي

معتادان به مواد م در بايد معالجه شوند و کودکان نيز بايد بـه مدرسـه برونـد. چگونـه »ق يه به اي  سادگي نيست: 

را بايد من  کرد بدون آنکه به داوري دربارة خـود توان تصميم گرفت که چه ارجحيتي را بايد محترم شمرد و کدام مي

 (.41، ص 1911)آربالستر، « ها باردازيم؟ارجحيت

 اندازد:با تعيي  قيودي براي اراده و ميلِ فرد مي، ها را در انديشه سامان دادن ديدگاه خويشضرورت چني  اموري ليبراا

اي بسهاماآ در يهد. بايد به گونهه، خوشنودي خويشند اي که هر يک خواهاآهاي اوليه بين اين افرادِ ذرهکشمكش

اميال هر کس به اندازة اميال ديگري مشرو  است. اما بايد  آ چناآ قوانين و قواعدي طراحهي کهرد کهه مهردم از 

به قيمت اميال ديگراآ بازدارد و در صورت ارتكاب چنين عملهي،  نهها را تنبيهه ، دنبال کردآ ارضاء تمنيّات خويش

 گيرند )هماآ(.روند و از اصل تساوي حقوق افراد نشأت ميهاي زندگي مدني به شمار ميها ضرورتکند. اين

وابسـته بـه چيسـت؟ آيـا ، سؤاا اساسي اي  است که اعتبار چني  قيودي که بايدِ ارزشيِ ديگري را شکل داده اسـت

چگونه و بـر چـه اساسـي، ، شناسندمرجعي براي ارزش نمي، هايي که جز ارادة فردجاي اي  پرسش نيست که ليبراا

صورت مطلق بـراي همـة افـراد  که به، کنند؟ اعتبار اي  قيودِ ارزشيقيودي ارزشي را براي انت ا  فرد مش ص مي

شود؟ بر اساس مبناي فردگرايي ليبرالي، اعتبار اي  قيود از هر کجا وير از ارادة فـرد، از کجا تأمي  مي، شوندتعيي  مي

مبني بر مرجعيت انحصاري فـرد بـراي ارزش ، ها يا بايد دست از مبناي خودليبراا، جه نيست. بنابراي مو، تأمي  شود

جايي براي اخالل ليبراليسـم بـاقي ، در هر دو صورت. نظر کننديا از اضافه نمودن چني  قيودي صرف، دست بردارند

انـد و در ن مکتـب خـويش را اعـالم کردهزيرا در صورت دست برداشت  از مبناي اخالقي خـود، بطـال؛ ن واهد ماند

تا زمـاني کـه ، اند. در حقيقتاعتباري هر اخالقي دادهصورت ناذيرفت  قيود مذکور، ت  به هرج و مرج در اخالل و بي

بـا نتـايج خـاص ، نظر از ديدگاه فرد، واقعيت عالم هستي مد نظر قرار نگيرد و رابطه واقعي اعماا خاص انسانصرف

 رسد.هاي اخالقي به سرانجام نميسازي گزارهود، موجهآنها کاوش نش
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دنيـايي جـدا از ، کنند که حاصل آن اي  است که هر فرد انسـانياي معنا ميگونهها، تش ص افراد انساني را بهليبراا

نچه بايـد باشـد و همـه آنچـه نبايـد تنها خويشت  را معيار همه آ، اي که هر فرد بايدبه گونه. ديگر افراد انساني است

اگـر : شـودپارادوکسي است که در اي  نظريه ديـده مي، شودبداند. ن ستي  نقصاني که در اي  تحليل ديده مي، باشد

تـوان ديـدن ، هايي گسسته از يکديگرند که فردي را راهي به دنياي فرد ديگر نيست، کدام يه  بشـريافراد، جهان

اي قـرار هـاي گسسـته و پراکنـدهدر دامنة چني  جزيره، پردازان ليبراارا دارد؟ آيا نظريه ايهاي گسستهچني  جهان

آنچـه درئ . است، پس توان س   گفت  دربارة ديگران و تعيي  تکليف بـراي آنـان را ندارنـدمثبت دارند؟ اگر پاسخ 

اسـت، ايشـان منفـي اگـر پاسـخ امـا . جزيرة خودشان معتبر اسـتقلمرو تنها در ، سازنندکنند و آن ارزشي که ميمي

 اند که هيچ کس را جز آنان، توان رسيدن به آن قله را ندارد!مقامي ماوراء انساني براي خود قا ل

نظر از خواسـت فـرد، در عي  حاا، صرف. توان فردگرا بود  است که در نزاع اصالت فرد يا جامعه، ميايحقيقت 

عالم هستي و واقعيت وجود انسـان، بـراي افـراد اابـات کـرد کـه واقعـاً اصوا اخالقي مشترکي را بر اساس واقعيت 

 گرايي تبيي  شد.اي از آن در نقد ويرواق شايسته خواست  باشند که نمونه

 گيرينتيجه

بـا ، مباني مکتب اخالقي ليبراليسم است. اما الزمة پايبندي به اي  مبناساس فردگرايي ليبراليسم با تفسير خاص آن، ا

ايـ  . نظر از ارادة فـرد، ارزشـي را معـي  کـرده باشـدخاص آن، بي اعتباري هر نظام اخالقي است که صـرفتفسير 

 اعتباري، دام  نظام اخالقي ليبراليسم را نيز خواهد گرفت.بي

شـناختي هاي هستيهاي ارزشي را از گزارهاستنتاج گزاره ،«بايد»از « هست»ليبراليسم با اعتقاد به جدايي دنياي 

بـا ابطـاا ، بدان ت  داد. عالوه بر اينکـه، کاري که خود براي استنتاج بايد اصلي نظام اخالقي خويش؛ انددميغالطه م

در حقيقـت از رابطـة . هاي اخالقي ريشه در واقعيتات عالم هسـتي دارنـدگرايي اخالقي، روش  شد که گزارهويرواق 

 آورند و استنتاج آنها از واقعيات، امري منطقي است.يان ميس   به م، افعاا اختياري انسان و نتايج واقعي آنها

چراکه با صداي بلنـد از ؛ امري خودمتناقض است، که از لوازم مبناي اخالقي ليبراليسم است، گرايي اخالقينسبي

را امـوري  هاي اخالقي رفته، آنهـابه مبارزه با ساير نظام، گويد و با اعتقاد به چني  امرِ مطلقيارزشي مطلق س   مي

 ند.کباطل و ويرمعتبر اعالم مي

اضافه کردن قيد يا قيودي به بايد اصلي اخالل ليبراليسم، نظير قيدِ لزوم احترام بـه اميـاا ديگـران، در حقيقـت، 

مغالطـه و کـاري ، ايـ  امـر بـر اسـاس مبنـاي ليبراليسـم. هاسـتبـراي اسـتنباط ارزش، اي ديگر به واقعيتمراجعه

براي داشت  نظام اخالقي شايسته، بايد پيامدهاي واقعي افعاا اختيـاري انسـان را لحـاظ  تبار است.اعويرمنطقي و بي

کرد و با سنجش آن پيامدها با سعادت واقعي انسان، آنها را ارزيابي کرد؛ سعادتي که از ديد دي  حـق نزديـک شـدن 

 .يعني خداوند متعاا است؛ به موجود کامل مطلق
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  _____________________________________________________ هانوشتپي

1. Someone who leads an immoral life and always looks for pleasure, especially sexual pleasure. (Longman Dictionary). 
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