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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  24، شماره مسلسل 8931 زمستان ازدهم،یسال 

 

 

 برالیو اخالق ل گراییواقع

 
 
 
 

 14/7/69تاريخ تأييد:        4/11/69 تاريخ دريافت:

 * * امين یاحمد یعل 

 * ** مصباح یمجتب

ها از اموری واقعی، ورای سلیقهه  گرایی اخالقی بدین معناست که گزارهواقع

عنوان جریانی تلارییی، مکاتلو و    کنند. لقبرالقسم بهو مقل یا قرارداد حکایت می
گرایلی یلد دیلدگاه، نسلبت  ن     گقرد. بررسی واقعهای متفاوتی را دربرمینظریه

سازد. برپایله  استدالل و دانش نمایان میسنجی براساس  دیدگاه را با امکان ارزش

گلرا یلا    گلرا، نتقجله  گرا و غقرواقلع این پژوهش، همه مکاتو لقبرالی، اعم از واقع
گرا و گرایان، و نقز معتهدان به خردگرایی وحدتگرا و همچنقن نوفضقیتوظقفه

میالفللان اینللان، در حللوزه خقللرات معنللوی، اخالقللی و خقللرات اخللروی،     
گذاری را از حوزه استدالل و دانش خلار   کنند و ارزشه عمل میگرایان غقرواقع

انللدد درمهابللل در خقللرات دنقللایی،  کللرده و بلله حللوزه دلیللواه افللراد واگذا للته
لحلا  نظلری    گرایلان بله  کننلد، املا غقرواقلع   گرایان معقاری واقعی ارائه ملی  واقع

ها در حلوزه  برالگذارندد هرچند همه لق گذاری را به سیقهه یا قرارداد وامی ارزش

                                                 
 .(ali_20750@yahoo.com) ینیامام خم یو پژوهش یمؤسسه آموزش یدکتر یدانشجو *

 ین  یام  ام خم یو پژوهش   یگ  روف سلس  ؤه مؤسس  ه آموزش    یعلم   ئ   یو عض  و ه اریدانش   **

(m-mesbah@qabas.net.) 
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گلذاری را براسلاس   کننلد و ارزش گرایانه عمل ملی خقرات دنقایی، در عمل واقع
 دهند.استدالل و دانش قرار می

 

  .سمقبرالقل ،ییخردگرا ،گرایی اخالق، واقع ،ی زاد :کلیدی واژگان

 مقدمه

معنلای  . رئالقسلم در لتلت بله    استدر فارسی  «گراییواقع»معادل واژه  1رئالقسم

)فرهنل    دهلد مکتبی است که به حهقهت و واقع اعتهاد دارد و به  ن اصالت ملی 

به جهانی قائلل   ، ناسا و ذهن و عواطف وی گرایان، خار  از فاعلِواقعهزاره(. 

وجود و عقنقتی  ،گراها در فیسفهغقرواقع ،. در نتقجهاستهستند که از وی مستهل 

گرایلی و  بقان تفلاوت واقلع   درکنند.  فی مین ،که خار  و مستهل از ذهن با درا 

و دانلد  میمتحهق و عقنی  را مفاد گزاره ،گراییواقع توان گفتمی 2گراییغقرواقع

قائلل  وجودی ورای احسلاس و نرلرش انسلان     ،هاگرایی در ازای گزارهغقرواقع

گرایی اخالقلی را  ناوتن واقعمد. (03-02: 3131بهمن، قلعه؛  (Craig: 1998نقست

کند: واقعقت اخالقی، مستهل از باورهای اخالقی ما وجود دارند  چنقن تعریف می

اند یا کاذب. صفات اخالقی، صفات حهقهلی   کنند که  ن باورها صادق و تعققن می

مکاتلو هنجلاری بلرای    از نجاکله   .(02: 3131ناوتنن،  )مک چقزها یا کارها هستند

هلای اخالقلی را    مکلاتبی کله ارزش   ارزیابی اخالقی ناگزیر از ارائه معقار هستند،

گرا، و مکاتبی کله  دانند، واقع دارای واقعقتی ورای مقل، دستور و قرارداد افراد می

داننلد،  های اخالقی را تابع مقل و سیقهه یا دستور و قلرارداد اجتملاعی ملی   ارزش

 .(10-02: 3131)مصبوح، گرا هستند غقرواقع

                                                 
1. Realism. 

2. Antirealism.  
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هلای   اسی و مبتنی بلر مبلانی و ارزش  عنوان ید مکتو سق تعریف لقبرالقسم به

 لده بلرای ارائله تعریلف جلامع از       های انجلا  خاص، بسقار د وار است. تالش

 . (33-31: 3111)آربالسار،،  هلایی هملراه بلوده اسلت     لقبرالقسم همواره بلا کاسلتی  

های تفصقیی و با نرلاهی تلارییی،   از برخی نزاعکنقم با دوری رو، سعی میازاین

 . تفکر لقبرالی بله معنلای املروزی بله نقمله دو       ارائه کنقمفهمی از سنت لقبرالی 

هلای   ع لف  گردد. تاریخ اندینه لقبرالقسلم را بله دلقلل نه له    قرن هجدهم باز می

 تهسلقم کلرد   اصلیی چهلار جریلان   تلوان بله   های میتیف میفکری  ن در حوزه

  .(11: 3131)بشی،یه، 

او  حضور سقاسی و اجتماعی دوره اول متعیق به لقبرالقسم کالسقد است و 

. جان الك و  دا  اسمقت از گردد ازمیهجدهم و نوزدهم بهای  قرن به ن و نظری 

حفظ  بهدولت  قدرتمحدودسازی  لقبرالقسم کالسقد هستند.  اخصهای  چهره

د، از جمیله   زا تجلارت و مالکقلت   املوری چلون   حهوق فلردی و از  و حراست

داری در این دوره، لقبرالقسم با بلورژوازی و سلرمایه  . های این دوره است ویژگی

)گ،تها   پقوندی عمقق دارد و گویی هدف  ن، تأمقن منافع این قنر خاص است 

با  ن مواجه بلود ایلن   کالسقد  قسملقبرال. چالنی که (21-12: 3130از نویسندگون، 

ویلژه طبهلات پلایقن     هع طبهات غقرتجلاری و بل  منافاز توانست  نمیمسئیه بود که 

  .(21-22: 3121)کونل، حمایت کند 

  کار  د لقبرال کالسقد تنها منافع و بعد از اینکه  1888های  پس از انهالب

های فراوانی در عالم لقبرال بله   ، اعتراضکند بیش کوچکی از جامعه را تأمقن می

پدید کالسقد لقبرالقسم  تی در تعدیالایجاد تدریج با  کراسی که بهو. دموجود  مد

سؤلقت گسترده دولت در برابر جامعه برای تلأمقن نلوعی برابلری    مبر اصل  ، مد
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2و جلان اسلتوارت مقلل    1ه جرملی بنتلا   ک چنان د(302-331)همون:  درک تأکقد می
 

، کردند دولت باید بکو د حلداکرر بهلروزی   عنوان مدافعان این جنبش بقان می به

کله در ایلن    3مکتو سودگرایی مقن کند.أرا برای حداکرر مرد  ت و  ادی سعادت

 ملد  گذاری  د، چالنی برای نراه کالسقد به لقبرالقسم بله  لمار ملی   دوره پایه

زنلد و بلرای   . در این تفکر دولت دست به مهندسی بازار می(22-11: 3133)گ،ی، 

 ،(11-12: 3131)بشای،یه،  کند  رسقدن به اهداف خاص، قوانقن و مهرراتی وضع می

هللای  هللای اقتصللادی گسللترده، ضللعف بللاز بللروز بحللران ،امللا در قللرن بقسللتم

 کراسی اجتملاعی وزمقنۀ پقدایش دم ،رو یناکراسی را   کار ساخت و ازودم لقبرال

 فراهم  د. «دموکراسی لقبرال سوسقال»یا 

داری  ای در نظا  سلرمایه  تحول عمدههای اقتصادی اوایل قرن بقستم به بحران

و موجو افزایش دخالت حکومت در اقتصاد و تحول در ساخت دوللت   نجامقدا

به انتهلاد از بلازار  زاد پرداختله، معتهلد     اقتصاددان معروف  8کقنزد. جان منقارد  

هلای اقتصلادی از  زادی   طور نقست که افراد برای پرداختن بله فعالقلت   است این

منلافع خصوصلی بله تلأمقن     طبقعی برخوردار با ند. وی این مسئیه را که تلأمقن  

های پدید مده از اخلتالف   کرد و معتهد بود چالشانجامد، رد می منافع عمومی می

های قاطع بلر نظلا  پلولی از بلقن بلرد      داری را باید با نظارتطبهاتی نظا  سرمایه

سایه تفکر کقنزی بر اقتصاد  ن دوران، تتققراتلی بنقلادی    .(22-21: 3131)گوراندت، 

 .(11: 3133)گ،ی، گری  نها به همراه دا ت ها و مداخیه دولتدر قدرت 

 جریان چهارمی است که در جهان لقبرال پدید  ملد. نئولقبرالقسلم   نئولقبرالقسم

                                                 
1. Jeremy Bentham. 

2. John Stuaart Mill. 

3. Utilitarianism. 

4. John Minard Keynes. 
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بله   ،رجوع به نظلا  بلازار  زاد  تأکقد بر کارانه جدیدی است که با نررش محافظه

اصلول لقبرالقسلم    ،هلا  برال. به نظر نئولقپردازدمیمیالفت با ساختار دولت رفاهی 

است.  لقبرالی  رط  زادیِ ،و اقتصاد بازار  زاد استداری  از سرمایه ناپذیر تفکقد

هلا   به بعد طرح اقتصادی موسو  به مکتو کقنز طرد  د. نئلولقبرال  1981از سال 

خواستار مراجعه به مکتو لقبرالقسم کالسقد هستند و البته این تفاوت را با  نهلا  

ظلاهر   پندارند. این رویکرد به ها را ضروری میهای دولتبرخی مداخیهدارند که 

کرد و از رویکردی جدید بود که از ید سو با هر  کیی از سوسقالقسم مبارزه می

نملود و بله راه سلومی معتهلد بلودد      داری را نقز طرد ملی طرف دیرر، راه سرمایه

؛ نوحیدفوم، 322-321: 3121 )کونل،داری انجامقد اگرچه در عمل به دفاع از سرمایه

 .(331ت  22، 23: 3131

توان گفلت لقبرالقسلم در مراحلل تحلولی     ای که گذ ت، میبا توجه به مهدمه

هایی دارد. در این مهاله با روش توصقفی ل تحیقیلی، بلر    خود منترکات و تفاوت

-این هستقم که نسبت لقبرالقسم را با توجه به تحوالتی که تجربه کلرده، بلا واقلع   

 گرایی در اخالق بررسی کنقم.

 لیبرالی رویکردهایمعیار ارزش در 

اخالقلی   عنوان ید جریلان گسلترده فکلری، در تبقلقن ملالك ارزش      لقبرالقسم به

های متفاوت و گاه متعارضی را دربردارد. هلر دیلدگاهی در معقلار ارزش    دیدگاه

است. تولد این گرایی در حوزه فرااخالق مبتنی خود بر نوعی تیهی خاص از واقع

مکاتو عموماً با توجه به نقازهای زمانه و در طول حقلات لقبرالقسلم پدیلد  ملده     

هایی دارند، دغدغه همه  نها دفاع است. اگرچه به لحا  نظری این مکاتو تفاوت

تلرین مکاتلو و    های لقبرالی بوده است. ما در ادامه ضمن ا اره به مهلم از ارزش
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گرایلی  سنجی، ارتبلاط  نهلا را بلا واقلع    معقار ارزش فقیسوفان لقبرالی در بحث از

 اخالقی خواهقم سنجقد.

گرا بودن ید دیدگاه لوازمی داردد از جمیه اینکله امکلان   گفتنی است غقرواقع

تلوان بلا   رو، نملی  لود. ازایلن  گرایی منتفلی ملی  بر مبنای غقرواقع هااثبات ارزش

ارزشِ خاصلی دفلاع کلرد.     استفاده از دانش یا دلقلل اثبلاتی، از صلدق و کلذبِ    

گرا درنهایت دلبیواه و مقل یا سیقهه و یلا قلرارداد را ملالك    های غقرواقع دیدگاه

تواننلد رفتلاری را براسلاس دلقلل و اسلتدالل      دهند و من هاً نمیها قرار میارزش

سنجی و تنیقص صلدق و  گرا امکان ارزشارزیابی کنندد در مهابل، مکاتوِ واقع

 .(13-10: 3131)مصبوح، گذارند زمیکذب رفتار را با

 سودگرایان

سودگروی یکی از مکاتو اخالقی معروف است که خاسلتراه  ن سلنت لقبراللی    

است. غیبه تفکر سودگروی بر لقبرالقسلم در دو قلرن اخقلر، سلبو  لده برخلی       

لقبرالقسم را معادل سودگروی بر مارند. جرمی بنتلا  و جلان اسلتوارت مقلل از     

 یند. بنتا  معتهد بود تنها یلد اصلل در اخلالق     ی به  مار میپقنرامان سودگرو

وجود دارد و  ن هم اصل سود استد یعنی هرگاه در معرض انتیاب مقلان چنلد   

عمل بدیل قرار گرفتقم، باید کاری را انجا  دهقم که درمجموع، بهترین نتقجله را  

 .(321-321 :3120)ریچلز، برای بقنترین افراد درگقر با  ن کار به بار  ورد 

 د معادالت ارزیابی  زادی و دیرر فضایل را تحت گرایانه بیاین معقار واقع

گلذاری   دهد. وقتی سود و سعادت همرانی غایلت نهلایی در ارزش   تأثقر قرار می

الهصلوی هماهنل  کنلد.     با د،  زادی ناگزیر است خود را با توجه به این غایلت 

عنلوان ارزش ذاتلی، بله     دن سلود بله  سودگرایانی چون بنتا  و مقل با م لرح کلر  
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هلای لقبراللی،    لوند و بله هملان انلدازه ارزش    گرایی در اخالق نزدید می واقع

طرفداران اصالت فایلده در  »گقرد. همچون  زادی تحت تأثقر امور واقعی قرار می

جای برابری و  زادی، بر غایت  ادی و سعادت  هروندان  قرن نوزدهم نقز که به

«  لدند های دموکراسلی لقبلرال دور ملی   ، به همان نسبت از  رمانکردندتأکقد می

 .(01: 3131)بشی،یه، 

گرایانه بودد به این های کمال سودگرایی مقل برخالف بنتا ، تحت تأثقر داوری

های عهیلی   ها بر برخی دیرر ترجقح دارند. از نراه او، لذت معنا که برخی از لذت

« حلق »رو، نظریه مقل با مفاهقمی چون  های حسی محض باالترند و ازاین از لذت

 هللایی . درواقللع بنتللا  بللا ارائلله  للاخص (20: 3121)درایااور، سللازگارتر اسللت 

ور بود که لذت هرقدر افلراد بقنلتری را دربرگقلرد،    برای محاسبه لذت، بر این با

کنلد و معتهلد اسلت    ترجقح خواهد دا ت، اما مقل به کقفقت لذت نقز توجه ملی 

 نباید در سنجش لذت، تنها به بحلث از کمقلت  ن بسلنده کلرد. بله تعبقلر مقلل،        

اگر کقفقت مورد توجه قرار گقرد، به حقرقت و  لأن انسلانی افلزوده  لده اسلت      

 .(22-23: 3110)ژکس، 

اگرچه سود امری واقعی است، سودگرایان با محدود کردن سلود بله خقلرات    

گرایانله  سلنجی واقلع  دنقایی و مادی، بسقاری از خقرات دیرر را از حلوزه ارزش 

اند. بنابراین، اگرچه اینان در حوزه منافع دنقایی و مادی با ارائه معقلار  خار  کرده

هلای فرهنرلی، اخالقلی، دینلی و     نلد، در ارزش اگرایی نزدید  دهسود، به واقع

سلنجی را بله سلیقهه افلراد     گرایانه عملل، و ارزش سعادت اخروی کامالً غقرواقع

گرایانه به غایات در حوزه خقرات اخالقلی و  کنند. مقل با نراه غقرواقعواگذار می

 دارد:عهالنی بقان می
ت چیویا تن  همین موضوو  هوی  ور  ونس نی وزید نهنسنیوی و نه توا ن  یوز       
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شده، ست یظون    گی ند،  وس سلیلد نست بن ن ن موضو  هی نن چیی بنگی ده بنمد

نا  وشز ند و  ز النقل قزبل تحمل نست و بنزبنن ن، نگن بگذنت م هی نو هن وسویلی 

سهد، بنگی ند و نن تن بننا تأمین مصزلحد هی ست تن هی  وس  به ن تشخیص مد

ونقع بننا ن جزس سوازست   وزتا و    نیدنهس، بییظن  نته  و نع بزت سنتس بی هزت 

 .(219: 1318)استوارت مقل، ن م همکزتا هنسه

های مربوط بله سلود و ثلروت و منلافع ملادی،      بنابراین، سودگرایان در حوزه

اند که به همان اندازه گرایی در ارز رذاری بردا تههای بقنتری بر مبنای واقع گا 

افراد کاسته  ده اسلت. ایلن سلقر بله تحدیلد      از اهمقت مقل و خواست دلبیواه 

ارز مندی  زادی بر مبنای امور واقعی و خار  از مقل و خواست افراد انجامقلده  

 کنند.ها دفاع میگرایی در ارزشهای دیرر از غقرواقعاست، اما در حوزه

 خردگرایی و آیزایا برلین

هلا  بسلقاری مؤلفله   تلوان او را در عنوان ید فقیسوف مهم معاصر که ملی  برلقن به

های اثرگذاری درباره ارتباط اخالق لقبرال مدافع لقبرالقسم کالسقد دانست، بحث

هلای اخالقلی بلر مبنلای     و خردگرایی ارائه کرده است. در بحث از تبقلقن ارزش 

کنلد، اهمقلت   عنوان امری که واقعقت را به ملا ملنعکس ملی    گرایی، دانش بهواقع

گقرنلد، از  گرایلی فاصلیه ملی   به مقزانی که از واقلع بسقاری دارد. مکاتو اخالقی 

 لوند.  یلا   هلا دور ملی  امکان تأثقر دانش و خردورزی و استدالل در تبققن ارزش

های اخالقی تأثقر دارد؟ فرض کنقلد م لابق دانلش    دانش انسانی در تعققن ارزش

ن بیش تیهی گردد،  یلا ایل   مده، نوعی فعالقت اقتصادی برای جامعه زیان دست به

تلوان بلا ایلن تیهلی،     گذاری رفتارهای اقتصادی اثر دارد؟  یلا ملی  تیهی در ارزش

رسلان بله دیرلران    دهنلد،  سلقو  افرادی که چنقن فعالقتی را در اقتصاد انجا  می
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های فرهنرلی و   ها و الزاماتی تعققن کرد؟ در حوزهدانست و به موجو  ن، ارزش

 اجتماعی چ ور؟ 

ان خردگرای غربی را به دلقل توجه به غایت واحلد   یزایا برلقن، پقنقنه متفکر

دهلد. خردگرایلان   مورد انتهاد قرار ملی  1گرادر ارز رذاری و به تعبقری، وحدت

-010: 3120)با،یین،  یابد معتهدند با دانش است که فرد به  زادی واقعی دست می

 انجاملد.  گلذاری خاصلی ملی    . برلقن معتهد است این نحوه تفکلر بله قلانون   (011

کند. هلر انسلانی   ها را بر مبنای عهالنقت مدنظر تجویز میرو،  موزش انسانایناز

که بتواند  ن درجه عهالنقت را درك کند،  زادی خود را یافته استد زیلرا دانلش   

. برلقن این (012)همون: که محصول درك عهالنی است، با  زادی راب ه تالز  دارد 

توان بر مبنای دسلتاوردهای خلرد از ناحقله    کند و معتهد است نمینراه را رد می

 هرکس که با د،  زادی را محدود کرد.

گلرا  برلقن از بنتا ، مقل و ... انتهاد و  نها را به طرفداری از خردگرایی وحلدت 

گوید  اید تکمقل نفس الزاماً م ابق ید طرح عهالیی واحلد  کند. او میمتهم می

اند، م یوب من نبا د،  نچه برای  نها را برگزیدهنبا د.  اید این غایاتی که عهال 

النعاع کسی قرار نرقلر .   من مهم است، این است که نادیده گرفته ننو  و تحت

درواقع از نراه او، ارزش  زادی به دلقل رساندن فرد به غایت خاصی نقست، بیکه 

برای خود  زادی است. خواست  زادی، یعنی خواست احتلرا  بله خواسلته ملن     

. یللورش بلله سللودگرایانی چللون بنتللا  و مقللل، بللرلقن را بلله تیهللی (030مااون: )ه

دهد. بنابراین، برلقن با ها، از جمیه ارزش  زادی سوق میگرایانه از ارزش غقرواقع

 کند.تحدید  زادی با هر معقار، از جمیه سود میالفت می

                                                 
1.  Monism.  
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ورم یق بپذیرد؟ ط ها بهگرایانه را در ارزشتواند این نراه غقرواقع یا برلقن می

گرایی را برقرد و ناچار تواند جانو غقرواقعطبقعتاً در برخی از خقرات برلقن نمی

گلذاری و بقلان   خواهد بود با توجه به فهم خاصی از سلعادت، دسلت بله ارزش   

با همه این احوال،  لکی  »تبع  ن محدود کند.  الزامات ارز ی بزند و  زادی را به

باید محدود گردد تلا تلأمقن  زادی دیرلران مقسلر     نقست که گاهی  زادیِ برخی 

 .(010)همون: «  ود؟ ود، ولی این محدودیت بر وفق چه اصیی تجویز می

گرایانه و با نراه تردید به دستاوردهای خرد در فهلم  راستی با تیهی غقرواقعبه

هلایی بایلد کنلار گذا لته  لود؟ م لابق چله سلیقهه و چله          ها، چه  زادیارزش

طبقعتاً برلقن در عمل با توجه به سیقهه لقبرالی دست به تحدیلد  زادی   ای؟ اندینه

هلایی کله   پذیرد. او برای چنلقن ارزش زند و تیهی خردمندانه معارضی را نمیمی

هایی چون مساوات، سعادت، امنقت یا نظم را تواند محدود کند، مرال زادی را می

اند و بدون توجه بله نرلرش و   م(د البته این عناوین مبه311کند )همان: م رح می

توان  نها را تبققن کرد.  یا سعادت از نرلاه لقبراللی تلرجقح    ای خاص نمی اندینه

دهلد  دارد یا سعادت از نراه ید دیندار؟ همچنقن برلقن به این سؤال پاسیی نمی

ها چه باید کرد. ملرالً اگلر امنقلت بلا سلعادت یلا       که در فرض تزاحم این ارزش

کرد، چه باید کلرد.  یلا تیهلی خردمندانله خاصلی بایلد محلور        مساوات تعارض 

هلای  زاد و دلبیواهانله   گرایانه و با تیهلی گذاری با د یا با نراهی غقرواقع ارزش

 دست به ترجقح باید زد؟

 طرفداران آزادی مثبت

برلقن در انتهاد از خردگرایان،  زادی را به دو قسلم  زادی مربلت و  زادی منفلی    

دهلد.  و به انتهاد از  زادی مربت پرداخته،  زادی منفی را ترجقح میکند تهسقم می
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 زادی منفی از نراه برلقن به نبود مانع، محدودیت یا مداخیه بقرونلی ا لاره دارد   

تا افراد بدون دخالت دیرران و م ابق تیهی و مقل خلود رفتلار کننلدد در مهابلل،     

انجلا  انتیلابی  گاهانله و از    طرفداران  زادی مربت به فراهم بودن  رایط بلرای  

. نه ه افتلراق ایلن دو معنلا از    (021-010)همون: ورزند روی خودکنترلی تأکقد می

 زادی در این است که اگر انتیابی بدون مداخیه یا محدودیت بقرونی انجا   د، 

از نراه طرفداران  زادی منفی عمیی  زادانه است. این در حالی است که اگر ایلن  

فنار درونی، مانند اعتقاد یا  رای ی مانند فهلر انجلا   لود از نرلاه     عمل در اثر 

طرفداران  زادی مربت عمیی  زادانه نقست. طرفداران  زادی مربت کسی را که به 

 کنللد، حتللی اگللر محللدودیت بقرونللی دلقلل فنللار درونللی اقللدا  بلله عمیللی مللی 

داننلد  نملی  مرل بازدارندگی از ناحقه فلرد یلا دولتلی وجلود ندا لته با لد،  زاد      

.(Carter, 2012) یابند تا برای ایجاد  لرایط  ها این حق را می، دولتبا این توجقه

ها الز  برای انتیاب  زادانه وارد عمل  وند و قوانقنی وضع کنند. بنابراین، دولت

 کنند.گذاری را پقدا میامکان مداخیه در بازار و اقتصاد و حوزه سرمایه

از  ن در حلوزه   تقل ن و میز  کردن افلراد بله تبع  حاکما از سوی نقوضع قوان

کله   نجاسلت ی. ااسلت  یمنفل  یاز خ وط قرمز طرفلداران  زاد  ی،فرد یها ی زاد

 ی لوند کله  زاد   یمل  یکنند و مدع یزبان به اعتراض بازم یمنف یطرفداران  زاد

 تیمحدود جادیدخالت و ا یها برا قصد ارائه مجوز به دولت ی،مربت به نا   زاد

 .(Lane, 2007)افراد جامعه دارد  یدر زندگ

برخی از طرفداران  زادی مربت برای رهایی از این ا کال،  ن را بله دو قسلم   

داند که از  لرایط خاصلی    زادی مربت حداقیی، فردی را  زاد میاند. تهسقم کرده

مندی از  رایط خاص، مانند خودمیتاری و تسلیط  مند است، اما پس از بهرهبهره
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ای را خوینتن، در انتیاب هدف و غایت  زاد است و نبایلد فکلر یلا اندینله     بر

در مهابل،  زادی مربت حداکرری، افزون بر  مبنای محدودیت انتیاب وی قرار دادد

توجه به  رایط الز  برای  زاد دانستن فرد، به غایلات یلد فعلل در ارز لمندی     

رز لمندی  زادی دسلت   کند و مبتنی بر غایات منیص، بله ارزیلابی ا  توجه می

 . (113-112: 3120؛ تاعظ ، Plant, 1991: p.250)زند  می

طرفداران  زادی مربت با طرفداری از  زادی مربت حداقیی، قصد دارند غایات 

 گذاری را اموری دلبیلواهی کننلد تلا از ا لکال طرفلداران  زادی       مؤثر در ارزش

 منفی رهایی یابند. این فهم از  زادی اگرچه بعقلد اسلت طرفلداران  زادی منفلی     

هلا را بلا منلکل    گرایانه ارزشرا اقناع کند، تال ی است که  امکان سنجش واقع

 کند.  مواجه می

 قراردادگرایی جان رالز

هلا حاصلل قلرارداد     قراردادگرایی در اندینه هابز رینه دارد که معتهد بود ارزش

ها در حالت اولقه فاقد هرگونه حکلم ارز لی    عی هستند. در نراه او، انساناجتما

هلایی  هستند، ولی  رایط حاکم بر وضع طبقعی،  نها را بله پلذیرش محلدودیت   

 .(013-011: 3120)ریچلز، دارد تا بتوانند مصالح خود را حفظ کنند  وامی

است کله احکلا    گرایی بر این گرایی اخالقی بقان  د که واقعدر تعریف واقع

کننلد. م لابق اندینله    اخالقی از اموری ورای سیقهه و قرارداد افراد حکایت ملی 

هلای اخالقللی ورای قلرارداد افلراد، هللقن مالکلی نللدارد و     قراردادگرایلی، ارزش 

هلای خاصلی قلرارداد نکننلد، هلقن ارزش       هلا دربلاره ارزش  رو، تلا انسلان   ازاین

گرایانله اسلت و توانلایی تبقلقن     غقرواقلع  ای وجود ندارد. این معقار کامالً اخالقی

 های اخالقی را براساس معقاری واقعی ندارد.ارزش
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رالللز یکللی از فقیسللوفان مهللم در جهللان لقبللرال اسللت کلله کو للقده اندینلله 

قراردادگرایی را احقا کندد قراردادی که متوجه گروه یا افراد خاص نقست تا بتوان 

بقان « پرده جهل»او  رای ی را تحت عنوان  اصول عا  عدالت را از  ن انتزاع کرد.

 ود هر انسان عاقیی اگر در این  رایط قرار گقلرد، بلر وفلق    کند و مدعی میمی

توان از  ن نحلوه م یلوب تعاملل    اصول خاصی توافق خواهد کردد اصولی که می

 «جهلل  پلرده » . رالز با طرح نظریله (Morris, 2001: p.321)اجتماعی را تبققن کرد 

 و گقلرد ملی  قلرار  اصلقل  وضلع  در در  ن، انسلان  کله  کندمی پقننهاد را ی رای 

 اصلل  :از انلد  عبلارت  این اصول. کند توافق بر قوانقن و اصولی منصفانه تواند می

 اساسلیِ   زادیِ تلرین گسترده با برابری  زادی حق است قرار  یص هر: نیست

 هلای  نلابرابری  اسلت  قرار: دو  اصل .با د دا ته دیرران منابه  زادی با سازگار

 انتظلار  معهلول  نحو به الف(: که  وند ساماندهی ایگونه به اقتصادی و اجتماعی

 به دسترسی که با ند مناصبی و مناغل به وابسته ب(. با ند همران سود به رود

 .(332: 3131)رایز،  با د پذیر امکان همران برای  نها

 کله  داردملی  بقلان  دارد، نا  «اساسی های  زادی در برابری اصل» که اول اصل

 از  زادی مالکقلت و  حلق  بقلان،   زادی سقاسلی،   زادی چلون  اساسی های زادی

 را  نهلا  تلوان نملی  وجله  هلقن  بله  که هستند اموری ناموجّه، بازدا تِ و دسترقری

 درك قابلل  اصلقل  وضلع   لرایط  بله  توجه با رالز نراه در اصل این. کرد محدود

 ارتبلاطی  اساسلی،  هلای  زادی و اجتملاعی  علدالت  مقلان  دیرر، عبارت به. است

 اصلل  نیسلتقن  را  ن توانمی که ایگونه به داردد وجود ناپذیر انفکاك و ضروری

تنهلا   . اصل اول یا اصل  زادی نه(333)همون:  ورد   مار به اصقل وضع از مستنتج

مرابه قانون اساسی در تفکر لقبراللی راللز    بر اصل دو  اولویت دارد، بیکه اصوالً به
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کند، به این  کل که بر اصل دو  یا اصل تمایز نقز حاکم استد بله ایلن   عمل می

معنا که اصل دو  نقز برای این طراحی  ده که میزومات اصل اول را در مجموع 

 .(22-33: 3133)همو، کند تأمقن 

کنللد و از ایللن نظللر، نظریلله او بلله اگرچلله رالللز از قراردادگرایللی دفللاع مللی

 ود، تمایزی که او مقان اصلول علدالت خلویش قلرار     گرایی نزدید می غقرواقع

هلا، در عملل   دهد، حاکی از این واقعقت است که رالز نقز ماننلد دیرلر لقبلرال    می

ارغ از ا کال مبنلایی کله در علد  امکلان اسلتنتا       داند. فهایی را ثابت میارزش

های قراردادگرایانه وجود دارد، دو اصل لقبرالی رالز  اصول ثابت و م یق از دیدگاه

دهد. رالز در اصل دو  که گرایانه او را ننان میگرایانه و غقرواقع حوزه نراه نسبی

راهم بلودن  لرایط   گرایانه لزو  فبا خقرات اقتصادی مرتبط است، با نراهی واقع

برخوردار بلرای رسلقدن بله سلعادت ملورد توجله قلرار        خاص را برای افراد کم

ها برای گسترش رفلاه  دهد. اگرچه نسیه اقتصادی رالز در لزو  دخالت دولت می

هلای   یهقن همله طلرف   رو  ده، به ها با انتهاد روبهو سعادت از ناحقه دیرر لقبرال

علی از سلعادت در حلوزه اقتصلادی دارنلد و      نزاع در جهان لقبرال، تصلوری واق 

  ود. های متعدد و متفاوت همری در جهت تأمقن این سعادت ارائه مینسیه

هلا کلامالً   اما در املور دینلی، اخالقلی و فرهنرلی، راللز ماننلد دیرلر لقبلرال        

گلذاری  دهد و اصل اول خلویش را بلر ایلن اسلاس پایله     گرایانه نظر می غقرواقع

 از سلعادت   ها اصل اسلتد زیلرا هلقن تیهلی واقعلی     ین حوزهکند.  زادی در ا می

ها وجود ندارد. رالز در اصلل اول کلامالً بلر سلنت     ها از نراه لقبرالدر این حوزه

 کند. همچنلقن راللز در ملواردی    گوید و از  زادی منفی دفاع میلقبرالی سین می

 نبلود ملانع توجله دارد     برد، تنها بهنا  می« های اساسی زادی»عنوان  که از  نها با 
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ها  زادی مربت افراد میدوش  لود، کلامالً غافلل اسلت     و از اینکه در این حوزه
 (.121: 3121)تاعظ ، 

 ود که حکومت، نه حق دارد و بر اساس اصول عدالت ما، این نکته نتقجه می

مند است که در مهلوالت اخالقلی و ملذهبی بلر طبلق ریی خلویش یلا        نه وظقفه

گقری کند. وظقفه حکومت به تضمقن و تأمقن  رایط جامعه تصمقمخواست اکرر 

 (Rawls, 1999: P.186). ود حصول  زادی برابر اخالقی و مذهبی افراد محدود 

گرایانه دارد، در بنابراین، رالز اگرچه در نظر دیدگاهی قراردادگرایانه و غقرواقع

خقلرات تملایز قائلل    هلا و دیرلر   عمل بقن دو حوزه خقرات مورد پذیرش لقبرال

گرایانله   ود. در حوزه نیست، یعنی سود و رفاه دنقایی و ملادی کلامالً واقلع    می

کند و با ارائه نسیه خاصی قصد تأمقن سعادت بر مبنلای فهملی واقعلی    عمل می

های عیمی میالفلانی دارد ل   دارد ل اگرچه بقان  د که نسیه او در محد بررسی 

 گراست.رواقعاما در حوزه دو  در عمل نقز غق

 طرفداران بازار آزاد

 دا  اسمقت معتهد بود از نجاکه فعاالن اقتصادی به دنبال بقنتر کردن سلود خلود   

 وند و بله ارائله خلدمات بله منلتریان      هستند، وارد بازار تولقد و مبادله کاال می

تد فعاالن اقتصادی، بهبود منافع جامعه خواهد پردازند. اوالً، نتقجه تالش تد می

 ورند،  لرایط اقتصلادی جامعله را    دست میبود و تاجران در ازای سودی که به

 لود،  های نامرئی بازار که از  ستقن رقابت خلار  ملی  دهند. ثانقاً، دستارتها می

کند که از ارائه کاالی نامرغوب و عد  توجه به منافع منتریان و افراد را وادار می

صورت بازار خود به حذف ایلن   و درغقراین عدالتی در داد و ستد پرهقز کنند،بی

. باید بلازار را بله   (321-21 :3120)دادگ،، افراد از گردانه رقابت اقدا  خواهد کرد 
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حال خود رها کرد تا فعاالن اقتصادی نقز باید به کسو سود بپردازند و از دخالت 

، کننلد ای کله از فعالقلت بلرای سلود جیلوگقری ملی      ها یا الزامات اخالقیدولت

  خودداری ورزید.

یابد و بلازار  زاد ابلزاری   م ابق این دیدگاه، رفاه از طریق بازار  زاد تحهق می

 کنلد. اعتهلاد بله   برای رسقدن به ارزش نهایی، یعنی رفاه را در خود تضلمقن ملی  

دانلد.  ترین دولت ملی دیرر اندینه اینان است که بهترین دولت را کوچد« سفرلِ»

امور را باید به حال خود واگذا ت و  زادی تجارت، بهترین سقاسلت اقتصلادی   

است. بر مبنای این قاعده، نقروهای بازارِ رقابتی به سمت ایجاد ا لتتال کاملل و   

 .(013-001ت  031)همون: هماهنری مقان منافع فرد و جامعه خواهد انجامقد 

ها موافهان بسقاری پقلدا  نئولقبرال این دیدگاه در مقان طرفداران  زادی منفی و

اقتلدار سلتقزی، دوللت و    در کتاب از طرفداران نئولقبرالقسم  1کرد. رابرت نوزید
 (Nozick, 1999: p.26-28).پللردازد  بلله دفللاع از دولللت حللداقیی مللی  رماننللهر

نقز در این دوره با حمیه به دولت رفاه و بقان ا لکاالت   2هایی چون هاید لقبرال

هلای کالسلقد    خواسته دوللت حلداقیی، از ایلن نظلر نقلز بلا لقبلرال        ن و طرح 

لحلا  موفهقلت  مقلز     این دیدگاه به. (Hayek, 1979: p.27-29)ند دداستان گردی هم

کنلد کجلا   برنده جایزه نوبل بقان می 3بودن، با انتهادهایی مواجه است.  مارتقا سن

انجاملد   ترین حالت میثابت  ده که دنبال حداکرر منافع  یصی رفتن، به کار مد

 .(013-011: 3120)دادگ،، 

گرایانه به سعادت در اقتصلاد  رو ن است که طرفداران بازار  زاد نراهی واقع

                                                 
1. Robert Nozick. 

2. Fredric Hayek. 

3. A. Sen. 
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دارند و تنها تفاوتنان با میالفاننان در این است که راه رسقدن به رفلاه را بلازار   

 دانند.  زاد و عد  دخالت دولت در اقتصاد می

 گرایانها و احساسپوزیتویستگرایان،  هبتجر

کنلد. او بلر  ن   تر ارتباط مقان اخالق و عواطف را بقان میطور رو ن هقو  به

کننلده یکلی از    ، و نله توصلقف  است که احکا  اخالقی، نله ضلروری و پقنلقنی   

های   ورد که اخالققات به گرایشهای واقعی جهان هستند. او استدالل می ویژگی

گرایانه هقو ، در قرن . نراه تجربه(Hume, 1989: p.457)دارد  انسان به ا قاء ا اره

بقستم به پوزیتویسم انجامقد و این نراه پوزیتویسلتی بله اخالققلات، در اندینله     

گرایلی در  راسل و ویترننتاین ظهور بقنتری یافلت. درنهایلت مکتلو احسلاس    

. نظریه (321: 3131)تارنوک، ها به دست  یر بسط یافت اخالق با تأثقر از  ن رینه

دارد که کیمات اخالقی فاقد معناست و صرفاً ابلراز احسلاس   معروف  یر بقان می

 گوینده است. 

توانقم ببقنقم که چرا ممکن نقست مالکی پقدا کلرد کله برحسلو  ن    اکنون می

بتوان صحت احکا  اخالقی را تعققن کرد. ... به این دلقلل اسلت کله  نهلا اصلالً      

 .(313م: 3211)آی،، خارجی ندارند  صحت و اعتبار عقنی و

گرا معتهد است نهلش اصلیی زبلان    احساس استقونسون دیرر فقیسوف اخالقِ

ای کله در  اخالق تأثقرگذا تن بر دیرران است. او افزون بر توجه به بار احساسی

جمالت اخالقی وجود دارد، جنبه تأثقرگذاری و برانرقیترلی احساسلی در ایلن    

 .(301: 3131)تارنوک، کند جمالت را پررن  می

لحا  نظری خواهلد   ها بهگرایی در ارزش ده همری به غقرواقع های ارائهنراه

پلردازان نقلز در عملل و در حلوزه     انجامقدد البتله رو لن اسلت کله ایلن نظریله      



 

 

 

 
 

 
 

 برالیو اخالق ل گرایی واقع

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 گرایانه عمل خواهند کرد.ها کامالً واقعهای مورد پذیرش لقبرال ارزش

 کارل پوپر

لقبرال است کله در مهلا  فقیسلوف عیلم، دیلدگاهش را در       پوپر دیرر اندینمند

 ناسلی در نظریله اجتملاعی و سقاسلی خلود بازتلاب داده اسلت. پلوپر         معرفت

تلوان بله   ها که معتهد بودند با روش استهرایی و تجربی ملی برخالف پوزیتویست

گرایلی در نظریلات عیملی دفلاع     دستاوردهای عیمی دست یافت، از نظریه اب ال

 .(21-22: 3111)پوپ،، کند می

دموکراسی اسلتد یعنلی  زادی    در حوزه اقتصادی پوپر طرفدار نوعی سوسقال

: 3112)همو، داند حال  زادی و دموکراسی میحد و حصر را مضر به اقتصادی بی

دهد که پوپر در این حلوزه بله  زادی مربلت    . این ننان می(111-111ت  111-112

ق  زادی توجه کرده است. پوپر از دولت رفلاهی  نزدید  ده، به مؤلفه بستر تحه

کنلد. او   برخلوردار دفلاع ملی   و ایجاد مؤسسات حمایتی از طبهات محرو  و کلم 

گراسلت، املا در ایلن زمقنله بلا سلودگرایان بله        همچنقن در بعد اقتصادی غایت

میالفت برخاسته است. پوپر معتهد است دفاع از حلداکرر کلردن  لادی، غایلت     

بایللد کللاهش فهللر، رنللج و بللدبیتی را جللایرزین  ن کللرد. او مناسللبی نقسللت و 

توانلد بله تحمقلل    دانلد کله ملی   ترین  رمان سقاسی میگرایی را خ رناك سعادت

های واالتر بر اقنار میتیف بقنجامد. از نراه پلوپر کو لش بلرای بهنلت     ارزش

رو،  لقوه تهیقلل رنلج و    انجاملد. ازایلن  کردن زمقن به جن  و علد  ملدارا ملی   

. از  نچه گفته  د، (123-113ت  112: 3111)همو، ها باید غایت قرار گقرد سایینار

گرایانه داردد اگرچه روش توان دانست که پوپر در حوزه اقتصادی نراهی واقعمی

دانلدد  گرایی میهای م یوب را از غقرم یوب، کاربرد روش اب التنیقص  زادی
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 کنلد،  کلاهش رنلج کملد ملی     هلایی را کله بله   صورت تدریجی راه رو ی که به

 کند.  کنف می

تواند به نتایج نام یوب بقنجامد و جوامع را بله  باید گفت اینکه سودگرایی می

هلای م یلوب منتهلی    بهانه بقنقنه کردن سعادت و سود، به استبداد و نفی  زادی

کند، به دلقل توجه به سعادت نقست، بیکه  ن چقزی که سودگرایی را در معرض 

دهد، نوع تبققنی است کله سلودگرایان از سلعادت و ارزش    قرار می چنقن خ ری

دهند. سعادت و ارزش ذاتی وقتی منحصر به سود و منلافع دنقلایی   ذاتی ارائه می

تواند به نتایج خ رناك و نام یوبی بقنجامد. درواقع، الزمه این تیهلی از   ود، می

اند به بقنترین سود و توارزش ذاتی، پذیرش استبداد و ظیم در جایی است که می

 منفعت دنقایی برای بقنترین افراد بقنجامد. 

رسلد پلوپر در انتهلاد از سلودگرایی از روش خلود در انتهلاد بله        به نظر ملی 

اندیند کله اگلر   پوزیتویسم الها  گرفته است. او در انتهاد به پوزیتویسم چنقن می

بله رویکلردی    گرایلی را جلایرزین سلازد،   جای ادعلای اثبلات چقلزی، اب لال     به

پلذیر بلودن یلد نظریله یلا      تر دست یافته است. ادعای اب التر و م مئن متواضع

هلای  تواند خالی از اثبات با د و خود مبتنی بر گزارهاب ال بالفعل  ن نظریه، نمی

اثباتی استد یعنی اب ال  دن ید نظریه خود حاوی اثبات است. هملقن ا لکال   

ز نظریه کاهش دادن رنج، فهر و ... وارد است. اگر در انتهاد به سودگروی و دفاع ا

توانلد انلواعی از   کاهش رنج هدف نهایی و ذاتی در توجقه اخالققات با لد، ملی  

 های خ رناك و استبدادی را برای رسقدن به این هدف توجقه کند.روش

گرا معتهلد  در حوزه نظریات دینی، اخالقی و فرهنری، پوپر در مها  ید اب ال

رو، امکان اب ال عیمی هستندد ازاین ده، غقرعیمی یا  به های م رح اهاست دیدگ
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توانند معقاری برای تحدید قیمروی  زادی ارائه دهند. پوپر با تملایز  ندارند و نمی

هلا،  انلواعی از عهیررایلی   1عهیررایی مورد قبول خود و عهیررایلی ناکجا بلادی،  

 تلوان  انلد و معتهلد اسلت نملی    دهمچون اهداف دینی را، از سنخ ناکجا بادی می

 هلا قلرار داد  گذاری در مسقر دوللت چنقن اهداف دور از دسترسی را معقار ارزش

. اما راه حل پوپر در مهابل تحول انهالبی و مبتنی بر نراه از قبل (123-113)همون: 

بقنی  ده چقسلت؟ پلوپر مقلان دو نلوع مهندسلی اجتملاعی ناکجا بلادی و         پقش

 ود. او ضمن تی ئه مهندسی ناکجا بادی که در تمایز قائل میمهندسی تدریجی 

 ود، به مهندسی اجتماعیِ تدریجی معتهد های غقرعیمی و انهالبی ظاهر میروش

پذیر عملل  است. در مهندسی اجتماعیِ تدریجی، بر مبنای نظریات عیمی و اب ال

قلوّت  نهلا    ود و با تجربه نظریات از  نها بلازخورد گرفتله  لده، قلدرت و     می

 .(110-112: 3112)همو،  ود سنجقده می

دفاع پوپر از مهندسی تدریجی نقز خالی از ا کال نقست. مهندسلی تلدریجی   

تواند در عمل توصقه  ود، اما دا تن و توجقه غایلات مقلانی بلدون تبقلقن و     می

ایی پذیر نقست. اگر پوپر دا تن ارزش ذاتی و نه توجقه ارزش نهایی و ذاتی امکان

تواند وارد حوزه توجقله املوری   گاه نمی را نراهی ناکجا بادی و ناموجّه بداند،  ن

هایی که  ود که ارزش غقری یا ارزش مقانی دارند. بنابراین، پوپر در حوزه ارزش

گرایانله دارد، املا در   سنجی است، دیدگاهی واقعگرایی قابل ارزشبا روش اب ال

گرایانله نظلر   رایی امکان سنجش ندارد، غقرواقعگحوزه خقراتی که با روش اب ال

هلای  گرایی و بقان کاستی ایلن دیلدگاه، روش  دهد. در جای خود با نهد اب المی

 ها باید تبققن گردد.سنجش خردمندانه ارزش

                                                 
1.  Utopia. 
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 گرایان لیبرالنوفضیلت

گرایی از مکاتو معروف اخالقی است که در یونان باستان رینه دارد. این فضقیت

قرون وس ی و داننمندان مسقحی با فضلایل الهقلاتی ادغلا  گردیلد و      نظریه در

عنوان رققو دو مکتلو   گرایی به. فضقیت(312-311: 3133)شه،یوری، پذیرفته  د 

 جللای عمللل، فضللایل را معقللار ارز للرذاری  گرایللی، بللهگرایللی و غایللتوظقفلله

تلوجهی  بلا بلی  گرایلی  . در دوران مدرن فضقیت(313: 3132)ف،انکنو، دهد  قرار می

گرایانه به انلزوا رفلت   مواجه  د و تهریباً در طول تاریخ لقبرالقسم، تفکر فضقیت

. تنهللا در اواخللر قللرن بقسللتم و در بللقن برخللی   (301ت  32: 3122اینرااوی،، )مااک

گرایی در اخالق م رح گردید. برخی از این اندینمندان لزو  بازگنت به فضقیت

 یند و برخی دیرر ضلمن اعتهلاد   القسم به  مار میافراد از منتهدان فردگرایی لقبر

گرایی و اصلول لقبراللی توافلق    توان بقن فضقیتبه مبانی لقبرالی، معتهد  دند می

گرایللان معاصللر معتهللد اسللت  ایجللاد کللرد. بللرای مرللال، پقنکللافس از فضللقیت 

های دموکراتقد سازگار است. او معتهد است فرد  گرایی با پذیرش ارزش فضقیت

های دموکراتقد را  مند و دارای تنیقص درست و نادرست، طبقعتاً ارزشفضقیت

 .(121: 3130)پینکوفس، کند انتیاب می

گرایی در گذاری، به واقعاخالق فضقیت با تأکقد بر فضایل و تأثقر  ن بر ارزش

 ود. اگرچه فهرست فضایل لقبراللی و محلدود کلردن فضلایل     اخالق نزدید می

لقبرالی و دنقایی از انسان و خقلرات او، عملالً ایلن اندینله را در     انسانی به تیهی 

 گرایانه سوق خواهد داد.فضایل الهقاتی و اخروی به غقرواقع

 گیرینتیجه

لحلا  نظلری دیلدگاه واحلدی در حلوزه معقلار ارزش        ها بهرو ن  د که لقبرال
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گرایلی  عدهنلد کله مسلتیز  واقل    ندارند. برخی چون سودگرایان، معقاری ارائه می

گرایلان و قراردادگرایلان، دیلدگاهی    اخالقی است و برخی دیرر چلون احسلاس  

گلرای لقبراللی   کنند. همچنقن مکاتو واقعگرایی اخالقی ارائه میمبتنی بر غقرواقع

سنجی را به خقرات دنقایی محدود کردند و بنابراین، با نراهی دوگانه معقار ارزش

گلرا، و  گلرا و غقرواقلع  قبراللی، اعلم از واقلع   ها نرریستند. همه مکاتو لبه ارزش

گرا، و نقز، هم معتهلدان بله   گرا و فضقیتگرا، وظقفههمچنقن اعم از مکاتو نتقجه

گرا و هم میالفان اینان، همری در این امر منترك بودند کله  خردگرایی وحدت

نراهنان به خقرات، اهداف و سعادت معنوی، اخالقی و خقرات اخروی انسلان،  

گلرا، ماننلد سلودگرایی در حلوزه     رو، حتی مکاتو واقعگرایانه بود. ازایناقعغقرو

گرایانله دارنلدد در   خقرات اخالقی و فرهنری و سعادت اخروی، نراهی غقرواقلع 

گرا در عمل و در خصوص گرا و غقرواقعمهابل، همه مکاتو لقبرالی، اعم از واقع

مرلال، از دل قراردادگرایلی راللز،    گرایانه دارند. بلرای  غایات دنقوی، نراهی واقع

ها را در حوزه امور اقتصادی بر معقار سعادت واقعلی  اصولی خار   د که ارزش

کردد هرچند دیررانی براساس تحیقلل و اسلتدالل   و امکان وصول به  ن تبققن می

کردند. درنتقجه، مکاتو دانستند و نسیه دیرری ارائه میاین نسیه را ناکار مد می

عتهدند خقرات دنقایی را باید براساس استدالل و دانلش تعهقلو کلرد و    لقبرالی م

توان  نها را به دلبیواه افراد واگذا ت. این تیهی به امکان سنجش و رویکرد نمی

انجامد، اما ها، از جمیه  زادی در حوزه خقرات دنقایی میغقر دلبیواهانه به ارزش

سنجی را از قرات اخروی، ارزشدر مهابل، در حوزه غایات معنوی و اخالقی و خ

 اند. دایره استدالل و دانش خار  و به مقل و دلبیواه افراد واگذار کرده
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