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 چکیده 
طبیعقی  ققانون نظریقۀ همچنقین و فضقیلت، عقدالتای چقون یاخالق به مفاهیم مدرن اخالق رویکرد فیلسوفان
هقای چشقمگیری دارد. هقدف مقالقه تفاوت - توماسی ۔ سّنت ارسطویی - پیشامدرنیلسوفان ف نسبت به رویکرد

 او نسقبت بقه رویکقرد فلسقفه   نتقایر و تبیقین نگقاه احیاگرایانقه  ایمنظقر السقدیر مک ها ازحاضر بررسی این تفاوت
در  - دالت و ققانون طبیعقیعق فضیلت،، اینتایردیدگاه مک بنا بهاخالقی است.  پیشامدرن در خصوص این مفاهیم

م مفهقوفیلسقوفان مقدرن،  و اندواقعی تهی شده شناسیمحتوای تاریخی و انسان، از بافت - دیدگاه فیلسوفان مدرن
تقوان نمیبقا آن  گذارنقد کقهصحه میفردگرایانه  ینگرشو بر  داده قرار« فضیلت»مفهوم جای  را بهوظیفه و منفعت 

باید به فعالیقت اجتمقاعی، بسقتر و  برای فهم و پروراندن فضیلت در فرد  او، عقیدۀ  بهحاصل کرد. درکی از فضیلت 
سفی که مفهوم فضیلت در آن بدین نحو پرداختقه شقده اسقت، بهترین بافت فل . در نظر او،سّنت تاریخی توجه کرد

 یو انتزاعق یُصقور یمعنا بهمدرن در مورد عدالت، فیلسوفان طور توماسی است؛ همین ۔ ارسطویی یسّنت فلسف
در عقدالت  کقه یحال ؛ درقلمداد کردندحقوق فردی و خیر خصوصی  پاسداشت  را  ه  عدالتوظیف آن توجه کرده و

نسقبت بقه  اشیسقتگیکقس بقا توجقه بقه شا فضیلتی است کقه بایقد بقه هقر، توماسی ۔ ارسطوییی سّنت فلسف
اسقتعالیی اسقتوار  بر انسان یقا سقوژه  ی را عیقانون طب یۀنظر، داده شود. فیلسوفان مدرن، سهمی مشترک جامعه خیر
شده بود.تنی ساده و عادی مب های انسان  بر تمایالت یا گرایش ،پیشامدرن اند که در فلسفه  کرده
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 مقدمب

، اینتقایراعتققاد مک شود کقه بقه، نشان داده می«فضیلت»اینتایر نسبت به مفهوم در بررسی نگاه مک
تقوان درکقی از فضقیلت نمی درنموجود در سّنت لیبرالیسم و فیلسوفان م اساس نگرش فردگرایانه   بر

و سقّنت تقاریخی  بسقترفعالیت اجتماعی،  داشت، بلکه برای فهم و پروراندن فضیلت در فرد باید به
بهترین بافت فلسفی که مفهوم فضیلت در آن بقدین نحقو پرداختقه شقده  ،اینتایرتوجه کرد. برای مک

شقدن در  مثابقه وارد ضیلت را بهت، نخست فتوماسی است. این سنّ  ۔است، سّنت فلسفه ارسطویی
انقد: نوعایقن خیقرات دو ؛ هستندخیرات  پی   ها درافراد در این فعالیتکه دانست می و فعالیت عمل
ی هانمونقه شهرت و افتخقار  ، که ثروت است 2یا خیرات مبتنی بر کارآمدی 1خیرات بیرونینوع، یک 
 اریقهستند که مع یو برتر لتیبر افض یمبتن اتریخ ای یدرون یراتدیگر، خ نوع. آیندحساب می آن به

. گیرندیمدر این گروه جای خیراتی نظیر عدالت، شجاعت و صداقت  هستند؛ هااعمال انسان
هقا فیلسوفان مدرن، خیر درونی یا خیر مبتنی بر برتری یا افضیلت را از فعالیت ،اینتایربه باور مک

 ه خیر بیرونی یا خیر مبتنی کارآمدی معطوف کردند. را کاماًل ب خود توجه و اندکنار گذاشته
شقوند کقه آن، تنهقا وقتقی فهمیقده می ترین نقوعاعمال انسان حتی ساده ،اینتایربه ادعای مک

داده، درک شوند و آن بافت اجتماعی و تاریخی  های اجتماعی و زمانی که در آن رخها، بافتتنیّ 
کلی،  طور گیرد. بهشکل می تفعالیتش به خیری برسد از طری  سنّ کند در آن با که فرد تالش می

 کنند. فهم می ها آن چیزی هستند که تاریخ روایت فردی و اجتماعی را قابلتسنّ 
 فیلسقوفانمعتققد اسقت کقه  -« 3عقدالت و ققانون طبیعقی»در خصوص مفاهیم  -اینتایر مک

شناسی پیشامدرن که فهم واقعی از طبیعقت انسقان مدرن، این مفاهیم را از ساحت عمل و انسان
گونه محتوا و بار شناسی استعالیی و ُصوری کشاندند که هیچداشتند، جدا کرده؛ به ساحت انسان

تاریخی ندارد. 
 -اینتایر نسبت به نگاه فیلسقوفان مقدرن این است که موضع انتقادی مک سعی پژوهش حاضر

داری از فیلسقوفان سقّنت که با وام - بدیل او را را بررسی کرده و نظریه   - گفتهپیشموارد  رابطه بادر 
توضیح دهد.  - بندی و بازآفرینی کرده استصورت ،پیشامدرن

1. external goods

2. the goods of effectiveness

3. theory of natural law
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 مفهجم فضیلت

سقلبی و  کلی دو رویکقرد طور اش بهاخالقی اینتایر در خصوص نظریه  شاید بتوان در دیدگاه مک
تقازد و معتققد اسقت کقه رویکرد سلبی، او به فیلسوفان مدرن می در ؛شناختایجابی را از هم باز

ای وصقف گونقهایقن مفقاهیم را به و اخالقی را بدون بافت تقاریخی در نظقر گرفتنقد آنها، مفاهیم
 :گویقدکقه می دیقدجقان رالقز  توان در مورد عدالت در نظریقه  بارز آن را می اند. نمونه  نهادها کرده

ت لیبرالیستی با سنّ »اینتایر معتقد است که مک«. فضیلت نهاد اجتماعی است نخستین ،عدالت»
کنقد یقا بقه کنقاری جای اینکه فضایل را در شخص بپروراند آن را از اساس تخریب میاین کار به

ولقی در دنیقای  ،در اعمال اسقت بنیان فضایل   ،اینتایرنظر مک . از(Mason, 1996, p. 191) «نهندمی
شقطرنج، فیزیقک و طقب » بقه بیقان او، .رن، اعمال را کنار گذاشتند یا با نهادها خلقط کردنقدمد

عمال بقدون . اَ هستند ها نهادها و بیمارستانها، دانشگاههای شطرنج، آزمایشگاهاند؛ باشگاهعمالاَ 
مقت توانند در برابقر ققدرت ُمخقّرب نهادهقا مقاوفضایل، بدون عدالت، شجاعت، صداقت نمی

آن اسقت  پری فضریلت در اینتایر در کتابادعای اصلی مک .(3۲9۔3۲8 ، ص1393اینتایر، )مک «کنند
اختالفقات جدیقد و  ایلند. ایقنفضضد  هستند مدرنیته مختص سیاسی و اجتماعی که که شرایط

ی ناسقازگار، از تعقدادی مققدمات هقازیقرا موقعیت انقد؛حلقابل یرغ -لحاظ عقالنی  به -مدرن 
معنایشقان را از اساسقًا مشقتمل بقر مفقاهیمی هسقتند کقه  کنند؛ مقدماتی کهیمسازگار استفاده نا

در نگقاه مقک (همچون حق  و نفقع). مفاهیم جدید اندآوردهدست  بسترهای تاریخی مختلف به
هایی کقه ینقهزمهمچون شایسقتگی( از )تر یمیقدکه مفاهیم  یحال در اند؛یساختگی کلبهاینتایر 
خقود خقالی  از معنای آن بسترها بدونشدند، یعنی این معانی،  ، جدااندبودهعنایشان ذاتی برای م
 .((Mason, 1996, p. 193اند گشته

ای نظریقهی کند که احیااش را مطرح میاینتایر برای مقابله با این نوع نگاه، رویکرد ایجابیمک
 توماسی است. ۔اخالقی در راستای سّنت ارسطویی

او جقوع کقرد. ر پی فضیلت درباید به کتاب « فضیلت»اینتایر نسبت به بررسی نگاه مکبرای 
عنقوان  افقراد بقه دهی اعمالها و شکلبه بررسی نقش فضیلت در انتخاب ،دوم این کتاب در نیمه  

، مخقالف اسقتهقابز و روسقو  2در وضعیت طبیعقی 1پردازد. او با فرد منزویعامالن عقالنی می

1. isolated individual 

2. states of nature 
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عنقوان عضقوی از اعضقای  طور طبیعی اجتماعی هسقتند، بقه، عامالن انسانی بهاینتایرمکای بر
ینی به آن جامعه دارنقد. ایقن اعضقا و بهشوند وارد میجامعه به جهان   یعنوان عضو آن جامعه، د 

سقتن خیقر در روابطشقان، و بقا پرورانقدن فضقیلت و ُج  یابندهای را میبرتری یا فضیلتجامعه، 
.(Lutz, 2012, p. 148) کننددگی خوب را در آن جامعه احیاء میزن

ایم: فضقیلت مواجهقه« فضقیلت»با سه مفهوم متفاوت از  - تاریخیسّنت  در -اینتایر نظر مک از
کوئیناس و عهی جیمیدر دیدگاه هومر؛ فضیلت در دیدگاه ارسطو،   فضیلت در دیقدگاه فقرانکلین. و آ

سازد تقا دقیققًا بقر طبق  آن، شخص را قادر میتجّلی  کیفیتی است که ،فضیلت در دیدگاه هومر»
 (31۲ ، ص1393اینتققایر، )مک «آنچققه نقققش اجتمققاعی کققاماًل معققین او اقتضققا دارد عمققل نمایققد

 یریکارگبقه - تر در جوامع قهرمقانیکلی صورت بهو  - در شرح هومر از فضایل»دیگر،  عبارت به
در  ّیقتمز نقشی اجتماعی و برای ارائه   شدن فی است که برای متحملهر فضیلتی نمایشگر اوصا

تقریبًا مشخص عمل اجتماعی الزم است: مزیت داشتن همانا مزیت و برتری در جنق  یقا  حوزه  
 .(317 ، ص1393اینتایر، )مک هاستیدر باز

کوئیناس،  عهی جیمیفضیلت در دیدگاه ارسطو،  سقازد تقا کیفیتی است که فرد را قادر می»و آ
اینتقایر، )مک. «حرکت کنقد - اعم از طبیعی و فوق طبیعی - سوی دستیابی غایت مشخصًا بشری به

، امقا از فضایل، از حیث محتوا با شرح ارسطو خیلی تفاوت دارد عهی جیمیشرح  (31۴ ، ص1393
را بقه کارگیری آن، مقا کیفیتقی اسقت کقه بقه« فضقیلت» نیز عهی جیمیدر ، درست مثل ارسطو»

فققط طبیعقی،  نه ؛خیری فوق طبیعی است خیر  انسان  البته، کرد. تحصیل غایت بشر رهنمون می
.(31۲ ، ص1393اینتایر، )مک« کندولی آنچه فوق طبیعت است طبیعت را جبران و تکمیل می

ی ُاخقرو های دنیوی وفضیلت در دیدگاه فرانکلین، کیفیتی است که برای دستیابی به موفقیت»
گرایانقه ، مثل ارسطو غایت«فضیلت»شرح فرانکلین از ». (31۴ ، ص1393اینتایر، )مک« سودمند باشد

 .(31۴ ، ص1393اینتایر، )مک« سودانگارانه است - خالف شرح ارسطو بر -است؛ ولی 
توانیم بین این مدعیات رقیب در باب فضایل، مفهقوم اصقلی اینتایر معتقد است که ما میمک

سقازد تقا آن باورهقایی را کقه مربقوط بقه این مفهوم اصیل مقا را ققادر می»دی را کشف کنیم. واح
تمییقز  ،از باورهایی که چنین نیسقتند وضوح   بهرا فضایلی هستند که اصالتًا به آن سّنت تعل  دارند 

مراحقل بی باشد کقه اجقزای مختلقف آن از دهیم. تعجبی ندارد که این مفهوم احتمااًل مفهوم مرکّ 
، تقاریخ سقّنتی را ارو، خود این مفهقوم بقه یقک معنقاین دست آید. از مختلف تحّول این سّنت به

 .(31۶ ، ص1393اینتایر، )مک« دارد که خود حاصل آن استم میمجّس 
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 چقارچوب را در« فضقیلت»مفهقوم اصقلی  - پری فضریلت دردر کتقاب  -اینتقایر چند مک هر
 1حیروا  وابسرته عاقرل در کتقاب ، یعنقیدر آثار متأخرش، اما کندی مییابتوماسی ریشه ۔ارسطویی

بقه تبعیقت از  -و  کنقدتر دنبقال میتر و دقیق پختقه صورت بهرا سّنت  مفهوم اصلی فضیلت در این
کوئیناس  بین دو نوع کیفیقت ذهقن یقا  . اوکندتعریف می 2«کیفیت»عنوان  فضیلت را به -ارسطو و آ

د و بقر ایقن بقاور شقو)فضایل اخالقی( تمقایز قائقل می 4( و کیفیت شخصیت)فضایل عقلی 3نفس
سقازند تقا خیقرات مربوطقه را را ققادر می یکسق هرکه  -و کیفیت شخصیت  کیفیت نفساست که 

هایی هستند که معلقم یقا برتری - بهره ببرد آنهاهای مربوطه در دستیابی به تشخیص دهد و از مهارت
(MacIntyre, 1999, p. 92) کنند یا باید متمایز کنندآموز یا دانشجو متمایز میدانشاستاد را از شاگرد یا 

ن، شناسقایی شود تا خیرات در وضعیت معیّ انداخته می کار با فضایل ذهن، به 5«عقل عملی»
هستند. فضایل  7و شناخت 6اینتایر، فضایل ذهن، فضایل دانش. برای مکندموقع انتخاب شوو به

هسقتند و بقا اعمقال انجقام شقده در  8نشیقا ُکق فضقایل اخالققی(، فضقیلت عمقلشخصیت )
 ضروری هستند: هر دو نوع فضایل به سه دلیل  شوند. آشکار می های خاص  موقعیت

به دستیابی فضایل عقلی و اخالققی معینقی بسقتگی دارد )هقدف از  9الف( خودمختاری اخالقی
 است(.  10داشتن فضیلت، خودمختاری شخصی

فضایل برای آموزش دیگران، در دستیابی به خودمختاری اخالقی ضروری است؛ )هقدف از ب( 
 است(.  11داشتن فضیلت، آموزشی

ج( بعضی فضقایل اخالققی و عقلقی بقرای محافظقت از خقود و دیگقران از غفلقت، حماققت، 
بدخواهی، عدم درک و حرص و طمع دیگقران ضقروری اسقت )هقدف از داشقتن فضقیلت، 

(.Mauri, 2008, pp. 262-263) است( 12حفاظتی

1. Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the Virtues 

2. quality

3. mind 

4. character 

5. practical reasoning 

6. knowledge 

7. recognition 

8. action 

9. moral autonomy 

10. personal autonomy 

11. educational 

12. protective 
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باید سه مرحلقه  کمدست ،مرکزی مفهوم فضیلت را بفهمیم اگر بخواهیم هسته   ،اینتایربه اعتقاد مک
یر منطقی این مفهوم تشخیص دهیم؛ سه مرحله که بر هم مبتنقی هسقتند و هقر مرحلقه دارای  یارا در س 

 مفهومی خاص خود است.  پیشینه  
قلمقداد شقده اسقت؛ آنچقه  1عنوان یک برتقریفت فضیلت، فضیلت بهاول از پیشر در مرحله  

نظم روایی زنقدگی یقک »عنوان  دوم، فضیلت به نامیده است. در مرحله   2«عمل»اینتایر آن را مک
عنقوان مفهقومی کقه ناشقی از  سوم، مفهوم فضیلت به شود. در مرحله  توصیف می 3«انسان واحد

 .(317۔31۶ ، ص1393اینتایر، )مک شودظر گرفته میخاصی است، در ن« 4ت اخالقیسنّ »

«عمل»فضایل در  اول؛ پایب   الف( مرحلب  

 معتققد اسقت کقه نظریقه   5احیام اخالقی با عنوان معنای دششپایان نامه اراینتایر در مک
ه توانقد صقرفًا بقداشته باشد و عمل نمی 6نگرانی عمل )کنش(باید هّم و دل اواًل و بالذات   یاخالق

کند که اخالق، کاربست اصول یا قواعقد انتزاعقی بقر حققای  روش انتزاعی دیده شود و تأکید می
کنققد نشققان دهققد کققه ، سققعی مینامققهپایققاندر ایققن  او بررسققی عمققل اسققت. ، بلکققهنیسققت

های دهد که شقخص بتوانقد ارزش اخالققی قضقاوتهیچ معیاری ارائه نمی مدرن اخالق فلسفۀ
از این قبیل  یسؤاالتبه  پاسخ پی در، «عمل»اینتایر با تمرکز بر مفهوم ین کند. مکاش را تعیعملی
اینکقه  یقاشرایط خوب است یقا نقه؟ این آیا عمل خاص در  متوجه شود که چگونه شخص   است:

که کدام عمل بهتر است؟ یا چه دلیل خقوبی وجقود دارد کقه  دبین دو عمل در شرایط معین دریاب
تقوان بقرای ایقن مدرن نمی در فلسفه  او، اعتقاد  البته، بهری رجحان دارد؟ که بر دیگ خاص   یعمل

1. excellence 

2. practice 

3. The narrative order of a single human life

« in viaدر مسقیر بقودن » اینتایر از زندگی انسان، تحت تأثیر تصور قرون وسطایی اسقت کقه انسقان را اساسقاً تفسیر مک
که وحدت روایی خاصی بر زندگی بشر حقاکم اسقت،  کند عانین ادچداد اینتایر اجازه میکردند. آنچه به مکمالحظه می

( به یک شخصیتی گقره خقورده و وحقدت آن بقه self) رو، خودبود. از این« سفر»یا « تالش»برداشتی از زندگی به عنوان 
« زنقدگی خقوب چیسقت؟»یابد. ساخت هویت شخصی پیرامون پرسقش م میعنوان وحدت شخصیت با روایت تجّس 

.(Mela, 2011, p. 103) دهدگیری هویت شخصی را شکل مییافته، مبنایی برای شکلتی وحدتروای .چرخدمی
4. moral tradition
5. The Significance of Moral Judgments
6. action
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عمل اخالقی یا عمل انسقان آزاد، شقامل تصقمیماتی  .(Ward, 2017, p. 7) حلی یافته ها راپرسش
برای انجام کارهایی در جهت دستیابی به اهداف است ونیز شامل درک الزامقات اعمقال اخالققی 

ه کقاینبقرای »آن هستند. به این معنا  پی درهداف مختلفی است که فاعالن انسانی افراد برای کل ا
دانقش اخالققی  .(MacIntyre, 1951, p. 56) «بایقد بقدانیم چگونقه عمقل کنقیم ،اخالقی عمل کنیم

 همچون نوعی مهارت یا بصیرت اسقت و نقه صقرف دانسقتن قضقایا. برخقی، نقوع اول دانقش را
.(MacIntyre1951, p. 89)انقد کردهتعبیقر  2«دانستن اینکقه»م دانش را و نوع دو 1«گیدانستن چگون»

حقزم  اخالققی کقافی نیسقت؛ نکته  مهم این است کقه شقناخت ققوانین اخالققی بقرای زیسقت
اگقر اجقرا کننقد. خوبی به الزم است تا فاعالن اخالقی بتوانند قوانین را 4حکمت و 3(یشی)دوراند

دانسقتن » پس اخالق نیز باید بررسقی کنقد چگونقه فقرد است،« گیدانستن چگون»عمل انسان 
 اینتایر معتقد است:مکگیرد. را یاد می« چگونگی

به فقرد  ]…مثل کشاورزی، شطرنج و[ «گیدانستن چگون»های دیگر اخالق مانند صورت
های اجتماعی که زبقان و معیارهقای مشقترک قضقاوت -آموزد چگونه درون آن اجتماعمی

رسد که اخقالق یقک اخالقی عمل کند. او به این نتیجه می -دهدا شکل میاش راخالقی
هقا نیسقت، بلکقه بررسقی عمقل انسقان آزاد و بررسقی عمل انتزاعقی در ارزیقابی واقعیت

.MacIntyre, 1951, p) کندعاقل را میسر می انسان 5شرایطی است که فاعلیت 672.) 
 مقدرن اخقالق فلسقفۀهای هکند که رویّ اشاره می 6،«ستچه چیزی اخالق نی» اینتایر در مقاله  مک

از انقواع  7اخقالق فلسقفۀهای درسی کتاب که یحال دراند؛ ضروری غیربرای عمل اخالقی واقعی، 
را « دسقت ایقن حقیقت و مقواردی ازگفتن وفای بعهد، »کنند که باید بحث می 8اصولی / هاماکسیم

 وجقه فقاعالن واقعقی را در زنقدگی واقعقی هقیچ دسقت بقه ایقن زاصول اخالقی ا، اما رهبری کنند
 کننقد؛ زیقراما را راهنمقایی نمی اصول یا قاعده  کلی» .(MacIntyre, 1957, p. 334) «دنکنراهنمایی نمی

1. knowing how

2. knowing that

3. prudence

معنقای کامقل «حقزم»ت( است که به نظر در کنار )حکم wisdom، در کتب لغت کلمه prudenceیکی از معادل های . 4
 .تری را انتقال می دهد

5. agency 
6. “What Morality is Not”
7. moral philosophy textbooks
8. maxims
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اصقول یقا گونقه این کار را بقدون هیچ ،گاهی اوقاتو  دانیم چه کنیمما می ؛نیازی به راهنمایی نداریم
 ,MacIntyre) «دهیمدانقیم انجقام مقیکه مقی اصولتمام  برخالفیا حتی  دهیمانجام می قاعده کلی

1978, p. 106). گیدانستن چگون» ، بلکهنیست« دانستن اینکه»اینتایر، اخالق برای مکبراین، بنا»
است. 

 معتققد اسقت کقه -اش پیشقین مکتوبقاتهماننقد  - حیوا  وابسته عاقرلاینتایر در کتاب مک
و حکمقت  الزم اسقت تقا  (یشی)دوراند حزم اخالقی برای زیست اخالقی کافی نیست؛ شناخت

عمقل  یتقوأم بقا مهقارت بقرا یدانقش عملق»خوبی اجرا کنند. فاعالن اخالقی بتوانند قوانین را به
« گیقردنشأت می ایاست که از دانستن صرف قضا یاز قانون یرویاز پ شیپ شهیمندانه، هملتیفض

(MacIntyre, 1999, p. 93)قاعده و همچنقین  کی ابیدر غ رتیبص ای یعمل مهارت   ی. شخص دارا
 دنقتوانقد قضقاوت کتوانند بر امقور خقاص اعمقال شقوند، میدر مواردی که هنجارهای عام نمی

(over-https://www.iep.utm. edu/mac).
منظقور خقود از  اواسقت. « عمقل»اینتایر پایقه و اسقاس مفهقوم فضقیلت، بنابراین، برای مک

 کند:گونه بیان میاینرا « عمل»
هقای عبارت است از هقر شقکل منسقجم و پیچیقده از فعالیت« عمل»منظور من از 

همکقاری اسقتوارند و از طریق  آن عمقل، اسقاس  بر - از حیث اجتماعی - بشری که
دارنقد در جریقان تقالش بقرای  جنبقۀ درونقیخیرهایی که نسبت به آن شکل فعالیت 

در تعریقف  حقّدی تا اند وتیابی به معیارهای مزیتی که با آن شکل فعالیت مناسبدس
های بشر برای دسقتیابی بقه با این نتیجه که توانایی ؛یابندمی تحّق شوند، آنها اخذ می

ها و خیرهای مشتمل در آن، به نحوی روشمند توسعه ت و تصورات بشر از غایتمزیّ 
.(318 ، ص1393اینتایر، )مک یابندمی

سرمنشقأ  نخستین ویژگی این است که اعمال   رد:اساسی دا چند ویژگی ،اینتایرمک عمل در نظریه  
ندارد؛ زیقرا معیارهقا اساسقًا از خقود اعمقال  هیچ معیاری مقدم بر اعمال وجود و معیارها هستند

 ز خود این بقازیاساس قواعدی که ا تواند بربرتری در شطرنج تنها میبرای مثال، شوند. ناشی می
کننقد. عمال، ثابت نیستند، بلکه تغییر میاَ  این است که شود، شکل گیرد. دومین ویژگیایجاد می

کنندگانشقان شرکت های محتاطانقه  طور دائقم بقا قضقاوتمعیارها و اهداف اعمقال از برتقری بقه
ی هسقتند. حامقل معیارهقای اخالقق ،اعمقالنیز این است که  شوند. سومین ویژگیبازسازی می

یک عمل تنها از طری  تحّق  خیرات درونی آن عمل ممکقن « معیارهای برتری»پیگیری صحیح 
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.(Lutz, 2004, pp. 41-42) است
 .آیقددسقت می مستقل از آنها به طور مستمر با عمل مرتبط است و در اصل  خیر بیرونی تنها به

.(Mason, 1996, pp. 191-192) گیقرداو قدر و منزلت، موقعیقت و پقول را خیقر بیرونقی در نظقر مقی
چقدر سهم بیشتری داشقته باشقد، سقهم دیگقر  بیرونی مشخصًا به نحوی است که کسی هر خیر

هایی هستند که در آن بایقد براین، خیرهای بیرونی معمواًل موضوع رقابتبنا .افراد کمتر خواهد بود
  .(3۲3 ، ص1393اینتایر، )مک برنده و بازنده هر دو وجود داشته باشند

ای کقه ، اما انگیزهندخیرات بیرونی ممکن است فرد را به سمت نوعی موفقیت عملی سوق ده
صرفًا تظاهر به خیرات مبتنی بر برتری یا افضیلت  ،فرد برای دستیابی صرف به خیرات بیرونی دارد

ده اسقت، ممکقن انگیخته ش خیرات بیرونی   واسطه  فردی که به ،به همین جهت و دهدرا نشان می
 واققع در -خیر درونی »، اما (Lutz, 2004, pp. 41-42) است تقلب کند تا پاداش خود را دریافت کند

خیقری  ،هابرتری است، ویژگی آنها این است کقه دسقتیابی بقدان رقابت برای کسب خیر نتیجه   -
کقه هنگامی .(3۲3 ، ص1393اینتقایر، )مقک« است برای تمامی جماعتی که در آن عمل شرکت دارنقد

ای برای رسیدن بقه یقک برتقری صقادقانه در یقک انگیزه ،شودشخصی با خیر درونی انگیخته می
شود. تعقیقب برتقری صقادقانه نیازمنقد بخش میبرای او یک امر زیان تقلب   و یابدعمل بروز می

کوئیناس  یزی است که صداقت و انصاف یا آنچ ی صقادقانه، نامد. در تعقیب برتقرمی« عدالت» آ
 .(Lutz, 2004, pp. 41-42) 1تر از موفقیت فریبکارانه استشکست صادقانه، مطلوب

دنبقال  یعتقًا بقهطبانقد، فضایل را به حاشیه رانقده ،که فیلسوفان مدرن و سّنت لیبرالیسم آنجا از

 در پری فضریلتکه در کتاب  حالی در ؛جایگاه زیادی نداردکسی؟ کیامین عقالنیت؟  عیالت چه، در کتاب «عمل»مفهوم . 1
اینتقایر در کتقاب مک ،نشقان کقرده اسقت که دیوید میلر خقاطرچنان. اصلی و مهمی برای بیان فضایل دارد جایگاهی

ماتیک سخن راند و میان خیرات مبتنی بر برتری و خیرهقای تنوعی فعالیت سیس  ت؟یعقالن نی؟کیامیعیالت چه کس
میان خیرهقای درونقی و خیرهقای بیرونقی مقرتبط  تمایزی که منحصرًا به این تمایز؛ تمایز قائل شد ،مبتنی بر کارآمدی

کوئیناس  و است پی فضیلت درکتاب  است. ارسطو قهرمان    عریالت چره کسری؟ کریامین عقالنیرت؟قهرمان کتاب آ
اول بقه  در کتاب اول، بدیل برتری یا ترجیح بر لیبرالیسم، اخالق فضیلت است که دلیقل اصقلی آن را در درجقه   است.

دانقد؛ امقا در کتقاب داشتن اعمال دانسته و شرح معینی از عدالت زمینه بر پا داشتن اعمال می رپاخاطر نقش افراد در ب
ای ارائه شده است که بقا شقرح تومیسقتی همقراه به گونه ،شرح ارسطویی از عدالت عیالت چه کسی؟ کیامین عقالنیت؟

کنند و عدالت قبقل از هقر چیقز بقر اسقاس ی نمیاینتایر بازدیگر جایگاه مرکزی را برای مک شد. در این شرح، اعمال  
 - خقواه ققانون طبیعقی خقواه ققانون وضقعی -یعنی مطقاب  بقا آن چیقزی کقه ققانون  ،عادل بودن .شودقانون درک می

عیالت چره کسری؟ کریامین کتاب  و نیز در دیباچه   در پی فضیلتنوشت ویراست دوم کتاب در پی اینتایر،مک .خواهدمی
.(Miller, 1994, p. 246-248)ه است اشاره کرد ،این تغیر رویکرد هب عقالنیت؟



می 
 عل

امۀ
صلن

ف
 ۔

شی
ژوه

پ
 

ژوه
ق پ

خال
ا

   |  ی
رم 

چها
ال 

س
  | 

  
اره 

شم
ول

ا
   |

   
هار

ب
 

۱۴
۰۰

 

۱28 

بقرای  مبنایی هم برای یک دیقدگاه مشقترکنتیجه،  در و اندنبودهای در باب فضایل یهنظرپرداختن 
اینتایر برای فضایل و نقش عمل در فضقایل قائقل اهمیتی که مکرو، این ازاند. فضایل ارائه نکرده

 دهد. یمبرجستگی و اهمیت خود را به خوبی نشان  -سّنت فیلسوفان مدرن  در مقابل -است 
مقی شدند شدن و به حاشیه رفتن فضایل ازجمله مواردی که فیلسوفان  مدرن موجب کم رنک

بازاری که رذایلقی مثقل  شد؛ انتقال داده 2به بازار 1از خانه که اشاره کرد کار و شغل توان به موضوع
بیرونقی  ای برای خیقرکند. کار و شغل در مدرنیته اساسًا وسیلهمال اندوختن و طمع را ترویج می

اش درونی کارگیری فضیلت در تحّق  خیرهایشد و از قلمرو عمل خارج شد؛ عملی که شامل به
، بود. فیلسوفان مدرن تأکید زیادی بر این ایده دارند که دولت باید در رقابت برای دستیابی به خیقر

کنقد کقه شقامل کیفیقات  یجتقرورا انداز اخالقی چشم تواند نوعینمی ،روطرف باشد و ازاینبی
 ترویج کنقد - درونی هستند اتخیراز که  -اخالقی مهمی همچون عدالت، صداقت و شجاعت 

(Mason, 1996, pp. 193).

عنجان یک روایت واحدگیری فضیلت: زندگی ببدوم شکل ب( مرحلب  

اینتایر مدعی است که در بحث تغییر و فروپاشی تجربیات اخالقی مقارن بقا طلقوع مدرنیتقه مک
ورات ای از بقروز تصقهر مرحله از بروز تصورات مدرن دربارۀ احکام اخالققی بقا مرحلقه. است

ت، مفهوم نفس، خود یا هویت کقه وحقدتش در متناظر است؛ منتهی در سنّ  3مدرن دربارۀ هویت
 - همچون روایتی از آغاز تا پایقان - نهفته بود که از تولد تا مرگ 4اییافتهروایت یکپارچه و وحدت

فقردی، یعنقی  هقای افعقالداد و البته، فیلسوفان مدرن هویت فردی را بقا ویژگیبه هم پیوند می را
دیگر جدایی افعال فقردی از یقک ،اینتایراند. به نظر مکها همراه کردهافعال انسان« اتمیک کردن»

، اوعقیقدۀ  کنقد. بقههای عقالنیتشان جقدا میدر زندگی شخصی، آنها را از بسیاری از سرچشمه
های اجتمقاعی و ات، بافتکه نی ندشوتنها زمانی فهمیده می آنها ترین نوعاعمال انسان حتی ساده

گوید، این سؤال که یقک یافته درک شوند. او میطور پیوسته و وحدتاند بهدادهکه در آن رخ زمانی
شخص در حال انجام چه کاری است، ممکن است توسط یقک نقاظر بیرونقی بقه چنقدین روش 

1. household

2. market

3. selfhood

4. unified narrative
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همسقر خقود را »یا « کندباغبانی می»، «ندکَ زمین را می»پاسخ داده شود. ممکن است گفته شود 
ها ها صحیح است؟ معیار درستی هر یک از این پاسقخیک از این پاسخکدام«. سازدخوشنود می

اگر نّیت اولیه،  چه باشد؛این شخص از میان تمام این احتماالت  به این بستگی دارد که نّیت اولیه  
مستلزم فهقم موقعیقت  تنهاباشد، فهم فعل این فرد نه« همسر خویش را خوشنود کن»مثال،  برای
خاصی نیاز دارد کقه توسقط  گرفته است، بلکه زمینه   شکل« ازدواج» ای هست که توسط واژه  کلی

همسقرش، او را  وجود آمده است؛ آیا این مرد قصد دارد با آراستن باغچه مطاب  با سلیقه   هازدواج ب
هقای د. اگر افعقال و کنشخشنود کند و یا قصد دارد با انجام برخی کارها موجب خشنودی او شو

ها توضیح و توانیم از انسانبه خاطر این است که ما می ،تمیز هستند انسانی از افعال حیوانی قابل
تبیین بخواهیم، پس بدون توضیح هدف عّلی آن کنش یا قصد و بسقتر اجتمقاعی آن فقرد، شقرح 

اسب از عمل یک عامل، نیقاز های این فرد ممکن نیست. شرح کافی و منمناسب از افعال یا کنش
واققع، نقوعی  مدت دارد. شرح مناسقبی از اعمقال انسقانی، دربه دانستن اهداف بلندمدت و کوتاه

 اینتایر:مکعقیدۀ  به (Leahy, 2004, pp. 153-154) روایت تاریخی است
ای خاص که در برم. گذشتهدر اصل همان چیزی است که به ار  می ،آنچه من هستم

یکقی … یابمحّدی حضور دارد. من خود را بخشی از یک تاریخ می ال من تازمان ح
وقتقی مفهقوم یقک عمقل را توصقیف … . روممقی شمار از حامالن نوعی از سّنت به

اند و اینکه چیستی یک عمقل در همواره دارای تاریخ گوشزد کردم که اعمال   ،کردممی
های زیادی به ما ارد که غالبًا از طری  نسلفهمی د مفروض، بستگی به نحوه   هرلحظه  

های الزم برای اعمال را تا جایی که فضایل، ارتباط ،یافته است. به همین جهت انتقال
 آورند، باید ارتباط با گذشته )و نیز آینده( را همچون زمان حال فراهم آورنقدفراهم می

 .(37۲ ، ص1393اینتایر، )مک
شود. انسان در اعمال و افعقالش اه آن در یک توالی روایی شناخته میمعقولیت یک عمل، با جایگ

شقوند، امقا گو اسقت. معیارهقا از اعمقال ناشقی میهایش بالضروره حیوانی داستانو نیز در قصه
هقا، های هسقتند کقه روشو نظریه ها، تواریخآیند. روایات؛ اسطورهوجود می اعمال از روایات به
.Lutz, 2004, p کنندهداف اعمال را مشخص میاصول، معیارها و ا 43)).

برای روایت خودآگاهی اعمالمان نیاز به دوستانی داریم تا به ما بگوینقد »اینتایر، به عقیده  مک
اطمینقان واقعًا چه کسی هستیم. خودآگاهی بدون ورود دیگران که داوری آنها سقن  محقک قابل

براین، خودآگقاهی بقه بنقا .ممکقن اسقت غیقر ،ان اسقتمان در مورد خودمقبرای آزمایش عقاید
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اعتمقاد را فضایلی نیاز دارد که یک عامل بتواند روابط سازنده را حفقظ کنقد و انتققاد دوسقتان قابل
 .(MacIntyre, 1999, p. 97)« بپذیرد

«. کردن بقه فضقایل نیسقتیم کردن خیر یا عمل دنبال هرگز قادر به»بنابراین، ما از حیث فردی، 
تر اجتمقاع وجو شده، بافت وسیعیخیر درونی اعمال و هم خیری که در زندگی فردی جست هم
اجتمقاع را مشقخص و  - واققع در - تسقنّ  .گیقردرا می« تسنّ ». مفهوم اجتماع مفهوم نیاز داردرا 

ای انسقانی یابد. اگر سقوژهوجو برای خیر فردی درون یک سّنت تحّق  میکند. جستتعریف می
 دسقت آورد ّنت بریده شود، سوژه قادر نیست به فضیلت عمل کند یا خیر اخالققی را بقهاز این س

(Mauri, 2008, pp. 261-262.)

 گیری فضایل در سنتسجم: شکل مرحلب    (

گرایی میقل، کانقت و نقه فایقده گرایانقه  که نقه نگقاه وظیفه 1الیزابت انسکوم عقیده  این اینتایر با مک
این بقود  اینتایر  همدلی داشت. نظر بدیل مک ند،دست ده ه محکمی برای اخالق بهتوانند پاینمی
عنقوان یقک منبقع معیقار در اخقالق پیشقنهاد  بقه« آیقددست می به ]و سنت[آنچه از تاریخ »که 
((Lutz, 2004, pp. 33-34 کند

و  هسقتند زمقانمفاهیم اخالق نه بی»گیرد که نتیجه می 2اخالق تارمخچه فلسفۀوی در کتاب 
گونقه  توانقد مقا را از هقراخالققی می و درک درستی از پیشرفت تاریخی مفقاهیم، تاریخی نه غیر

امقا از زمقان انتشقار کتقاب . (MacIntyre, 1966, p. 269)« رهقا سقازد گرایی نادرسقت  ادعای مطلق 
شقاهد نقوعی  ،ورانگرفت. او در این د اینتایر قرارکمرکز توجه م« تسنّ »مفهوم ، فضیلت پی در

سّنت را کنار گذاشته بودند. چقالش پقیش  روی او ایقن  زبان بود که مسئله  اخالقی انگلیسی از فلسفۀ
انگارانه و هقم کقاماًل ضقد بود که باید دفاع و تبیینی از یک نوع تحقی  اخالقی ارائه دهد که هم تاریخ

 :نویسدیم پی فضیلت دردر کتاب  نتایرایمکسپس  (Angier, 2014, p. 542).باشد  انهگراینسبی
یافته اسقت و از زنده، همانا استداللی است که از حیث تاریخی تداوم سّنت  پس یک

را سقّنت  پذیرفته و استداللی در مورد خیرهقایی اسقت کقه آن تجّسمحیث اجتماعی 

1. Elizabeth Anscombe

2. A Short History of Ethics
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ها و گقاهی از طریق از طریق  نسقلسّنت  دهند. طلب خیر در درون یکتشکل می
 .(1393 ، ص373اینتایر، )مکیابد زیادی گسترش می یهانسل

استداللی که از طری  زمقان »عنوان  به به سّنت   عیالت چه کسی؟ کیامین عقالنیت؟در کتاب او 
.(MacIntyre 1988, p. 12) کنداشاره می« یابدگسترش می

ها بقها تعریقف سقّنتاینتایر بمکاین که  توجه است. نخست قابل چند ویژگی از این تعریف  
توان در مورد ماهیت خیراتی کقه می های صادق و کاذبی راکند که گزارهادعا می 1،عنوان استدالل 

دهند، مطرح کرد. حقای  اخالقی در مورد خیر یقک فقرد خقاص های مربوطه را تشکیل میسّنت
اینکه چه چیقزی . (Leahy, 2004, p. 158) دهددست می این فرد به« تاریخ روایی»است که فهمی از 

برای فالنی خوب یا بد است بستگی به ویژگی آن روایقت معققولی دارد کقه وحقدت حیقات او را 
 . (373 ، ص1393اینتایر، )مک آوردفراهم می

ها و اعمقال یقک عنوان استداللی که به باورهای اخالقی، ارزشها بهتعریف سّنت این که دوم
اند؛ در بقه ار  نرسقیده تغییر به تقواتر   قابل های ثابت و غیرعنوان ارزش دهند، بهجامعه معنا می

اند که نشانگر این است که ایقن محتقوا زندگی محتوایی را به ار  گذاشته ها کیفیتتعوض، سنّ 
 وجود داشته و دارد. « هاگاهی در بین بسیاری از نسل… »بخشی از استدالل مستمر است که 

گیقرد، اجتماعی و تاریخی که در آن تالش فرد در راستای خیرات صورت می بافت این که سوم
دهنقد. شقود کقه بخشقی از زنقدگی و اجتمقاع آن فقرد را تشقکیل میسّنتی تعریقف می در قالب  

فقردی و اجتمقاعی را « تاریخ روایت»ها آن چیزی هستند که تکند که سنّ اینتایر استدالل میمک

یشرفت نامید که بایقد ، پژوهش این کتاب را یک کار در حال پدر پی فضیلتنوشت ویراست دوم کتاب اینتایر در پیمک. 1
 ارائقه کقرد. نظریقه   کسری؟ کریامین عقالنیرت؟ عریالت چرهبا شرحی از عقالنیت تکمیل شود. او این شرح را در کتقاب 

نقامی اسقت کقه  ،ت در اخالق به تقریرش از عقالنیقت محقدود شقده اسقت. عقالنیقتاینتایر در مورد نقش سنّ مک
شقود. وی ط یک فرد یا جامعه صدق و کذب ادعاهقای فلسقفی ارزیقابی میبرای منابعی به کار برد که توساینتایر مک

« Thomas Kuhn»و تومقاس کقوهن  «Imre Lakatos» پارادایمی را برای ترقی عقالنیت، از تقریرات ایمره الکاتوش
گرفته آن شقکل تی که درآنجا که آموختیم صدق و کذب را از طری  منابع سنّ  ،اینتایراز ترقی علم وام گرفت. به نظر مک

کقه مقا  است. ازآنجا «Tradition-Constituted»سّنت از این جهت، عقالنیت محصور در  شده است قضاوت کنیم،
معمول را بقه وجقود آورد  ممکن است کشفیات غیر ،کنیم و این تعاملمان برای تعامل با جهان استفاده میاز عقالنیت

-Tradition»سقاز سقّنتهایمان کنقد، عقالنیقت بقه ایقن معنقا را عقالنیقت تکه ما را مجبور به تغییر منابع عقلی سنّ 

Constituted »بهبقود یابقد  ،تواند از طری  ابقداعیعنی شبیه به یک حرفه است که می« عمل»گوید. عقالنیت یک می
 .(Lutz, 2004, p. 3) که ملح  به سنت پژوهش شود
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.(Leahy, 2004, p. 158) کنندفهم میقابل

ریشه دارد و سّنتی  ترتر و طوالنیتاریخ عمل در زمان ما عمومًا و نوعًا در تاریخ وسیع
به ما سّنت  اش از طری  آنشود که عمل به شکل کنونیپذیر میفهمسّنتی  برحسب آن

تقر و یافته است. تاریخ حیات خود هر یک از ما عمومًا و نوعًا در تقاریخ وسقیع انتقال
اینتقایر، )مقک شودپذیر میهای متعددی ریشه دارد و برحسب آنها فهمتر سّنتطوالنی

 .(37۴ ، ص1393
 گونه بود که هر مرحله، مرحلقه  بینم که سه مرحله از پیشرفت یا تکامل فضیلت بدینمی ،رواین از

آخر کقه همقان بحقث  حله  عبارتی، مر به .را از پیش مفروض گرفته و در درون خویش دارد پیشین
در  اجتماعی فضایل را که در عمقل اسقت ، تاریخ روایت فردی و همچنین پایه  از قبل ،سّنت باشد
 خود دارد.

 عدالت

کنقد کقه مفهقوم یماشاره او اینتایر بدان بسیار توجه کرده است. ی است که مکامقوله، «عدالت»
سقاحت  گذر از ساحت اخقالق فضقیلت بقهعدالت در فلسفه  مدرن نسبت به فلسفه  پیشامدرن، 

ی و شناسقمعرفتمفهوم عدالت، ریشه در  اینتایر، این تغییرات درمک نظر ازبوده است.  سیاست
در دوره مدرن، مطقاب  بقا  ،اینتایربه عقیده مک»1ی مدرن دارد. به بیان برخی محّققین:شناسانسان

نون طبیعی( به فهم سیاسی ققانون )کقه نهادهقا، پیشرفت لیبرالیسم، گذر از فهم اخالقی قانون )قا
. در پایقان ققرن هجقدهم «گرفقت یابنقد( شقکلمالکیت و آزادی سیاسی در قانون محوریت می

و و شناسی ارسطویی )شخص دارای بدن فیزیکقی مبتنی بر زیست 2شناسیتوان گذر از انسانمی
است. این گقذر در  3استعالیی بر سوژه  شناسی استعالیی را دید که مبتنی گوشت و خون( به انسان

برجسته شده است. تبعیت ققانون از سیاسقت، پیشقرفت پوزیتیویسقت را  4«پوزیتیویسم قانونی»
ها لیبرالیسقت ،تسریع بخشید. آنها عدالت را تنها به معنای ُصقوری فهمیدنقد، بقه همقین جهقت

ان یک معیار سیاسی دانستند. آثار عنواند، بلکه بهعنوان یک فضیلت اخالقی نفهمیدهعدالت را به

1. Rafael Ramis-Barceló

2. anthropology

3. transcendental subject

4. legal positivism
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دادنقد.  ماهیت سیاسی عدالت را تنها در معنای صرفًا ُصقوری نشقان 1،رالز و رونالد دورکینجان 
های ُصقوری را ها و آزادیبرای آنها، قانون مبتنی بر عالی  سیاسی است. قانون تنها انتزاعیات، ایدئال

وانایی حقل اختالفقات اخالققی را دارد کقه بقه ذات ایقن اینتایر، قانونی تمک نظر کند. ازتضمین می
نظرهای اخالقی حقل نشقدنی اسقت. ازدیاد اختالف اختالفات اخالقی راه یابد، اما لیبرالیسم نتیجه  

بنقابراین، او بقه  .های اخالقی اسقتشناسی و گرایشنهفته در پژوهش انسان حل  راه ،اینتایربرای مک
کوئیناس  عملقی( را  حکمتو  دوباره فضایل طبیعی )عدالت، شجاعت، عفت،تبعیت از ارسطو و آ

 ّ
 . (Ramis-Barceló, 2013, pp. 193-194) نظرهای اخالقی احیاکردها و اختالفدوراهی برای حل 

ی اشقاره دارد کقه بقرای امفهوم عدالت در سّنت پیشاروشنگری، به ارزیقابی ،اینتایربه نظر مک
اول، قواعد  )در التین یقوس  اساس این فهم، عدالت در درجه   ود. بردستیابی به خیر مشترک مهم ب

jus حالت جمع آن یورا ،juraشایستگی مشارکت هر یک از افراد به خاطر سهم  کردن ( مشخص
ینشان برای دستیابی به خیر مشترک بوده اسقت.  کننده در ارتبقاطی، مقدیون هقر فقرد شقرکت»و د 

دادن ح  و پاداش به … »عنوان به« عدالت»دوم، فضیلت  ه  و در درج« مشارکت دیگر افراد است
اینتایر، سّنت طب  عقیده مک«. اساس سهمش در مشارکت اجتماعی است هر مقام و شخص بر

را بقه انباشقت  این مفهوم پیشاروشنگری عدالت ،شان را دنبال کنندلیبرال برای اینکه خیرات فردی
این مفهقوم پیشاروشقنگری عقدالت بقر  یکهحال اند؛ درحقوق ادعاشده توسط افراد، تحریف کرده

 ،اجتماعی )یورا( که برای تعیین شایستگی هر فرد به خاطر سقهمش بقه خیقر مشقترک بقود قاعده  
یقا قواعقد یقا ققوانین اجتمقاعی بقرای تعیقین «  jura؛یقورا»مبتنی است. چگونه این تغیر در فهقم 

 د؟شایستگی حقوق فردی، موجب تحریف مفهوم عدالت ش
کویناس،  کقس  شد؛ اینکه ح  هقرتعریف می بر مبنای شایستگیعدالت در فلسفه  ارسطو و آ

هقم بقه  اینتایرمک کردند که سهمی نسبت به خیر مشترک داشت.یماساس شایستگی تعیین  را بر
کویناس، معتقد است که بدون داشتن وفاداری مشترک به خیر مشترک، هقیچ  تبعیت از ارسطو و آ

پردازان لیبرال، نظیر نوزیقک و رالقز تواند وجود داشته باشد. نظریهمشترکی از شایستگی نمی معیار
هیچ نوع جایگقاهی را بقرای شایسقتگی در مقورد  ،واقع چنین جایگاه مهمی، یا به… »توانند نمی

 اینتایر:عبارت مک بپذیرند. به« عدالتیعدالت و بی
عدالت  اند  راجع به عدالت که مبتنی بر فهم عرفی پذیرد که آن دسته از عقایدیرالز می

1. Ronald Myles Dworkin
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۱۳۴ 

ی کسق هقردانیم که ما نمی ،اوالً  کند کهدالل می، اماستدانندرا با شایستگی مرتبط می
عقدالت را تقدوین کقرده ، این قواعد از که پیششایستگی چه چیزی را دارد، مگر این

شایسقتگی بنقا کنقیم( و توانیم فهممان را از عدالت بقر نمی ،باشیم )و به همین جهت
،تققدیر هقر شود کقه بقهمعلوم می ،که قواعد عدالت را تدوین کرده باشیمثانیًا، وقتی

اینتقایر، )مقک انقدتوقعات مشروع محقل بحث، بلکه تنها شایستگی محل بحث نیست
 .(۴18۔۴17 ، ص1393

گذاشقته اسقت؛  خقویش کنقار اینتایر، نوزیک ایقن مفهقوم شایسقتگی را از نظریقه  به ادعای مک
اسقت  1هاصراحت نوزیک کمتر است، اما طرح عدالت، چقون منحصقرًا مبتنقی بقر اسقتحقاق»

اینتقایر، بنابراین، برای مک .(۴18 ، ص1393اینتقایر، )مکتواند جایگاهی برای شایستگی قائل شودنمی
ن معیقار بقا حقذف ایق -شقده اسقت  از این نویسندگان بیقان که توسط برخیچنان - سّنت لیبرال

سرسقپردگی جمعقی بقه برخقی از خیقرات مشقترک بقود، امکقان  واسقطه  مشترک عقدالت کقه به
جدل و استدالل منطقی در مورد مسائل مربوط به عدالت را از بین بردند. او معتقد اسقت  و بحث

اسقت؛ زیقرا مدرنیتقه، جوامقع مقدرن را از  2عدالت و اخالق، شقبه بحقث که بحث مدرن درباره  
بقر  ،های واقعی در مورد چنین مسقائلی ضقروری بقودمشترک عقالنیت که برای بحثمعیارهای 

اجتمقاع بقرای تقأمین خیقر مشقترک  وسقیله   -اینتایر طب  برداشت مک - «عدالت»داند. کنار می
کند ها را در بین اعضایی که در تعقیب این خیرات هستند تعیین می، نقشبنابراین، عدالت .است

خیر مشترک این است  اینتایر اهمیت  برای مک (.Leahy, 2004, pp. 161-165) کندذار میو به آنها واگ
از طری  اعضای خقانواده، از طریق  کقارگری، از طریق   ، یعنیکه آن توسط افراد با همکاری هم

چنین خیراتی فعالیقت  تحّق  طور فردی. اگر جوامع براینه به ؛آیندمیدست  به و غیره شهروندی
صقداهای مربوطقه شقنیده  در آن همقه  به ایقن خیقرات کقه  یتکنند، باید منصفانه و با مشروعمی
مبحث خیر  اینتایر، در سّنت مدرن  به نظر مک .(Kretz & Lenne, 2018, p. 133) شوند، توجه کنندمی

اسی، توم ۔اند، اما در سّنت ارسطوییشده است و به حقوق فردی توجه کرده مشترک کنار گذاشته
کوئینقاس در آن زیسقت  خیر مشترک بسیار دارای اهمیت بود. جامعه   مسئله   سیاسی که ارسطو و آ

در مقورد ارسقطو و هقم در مقورداین نکته را هم  و بنابراین، بود ساز این نوع تفکرزمینه ،کردندمی
کوئیناس باید در نظر گرفت آن هقدایت ای کقه آنهقا بقه خیقر مشقترک فکقر و فقرد را بقه زمینه که آ

1. entitlements

2. pseudo-debates
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اینتایر:بیان مک . بهندارد وجودسیاسی بود که دیگر در جهان مدرن  نوعی از جامعه   ،کردندمی
کوئیناس جامعه   و  1«پولیس»عنوان آن چیزی بود که ارسطو از آن به ،سیاسی ارسطو و آ

کوئیناس به درسقتی ای بهکه چنین جامعهراند. هنگامیسخن می 2«شهر خدا»عنوان آ
درستی کار کنند، هقم حکومقت و هقم حاکمقان بقه گرفته باشد و افراد در آن بهلشک

شدند. این حکومت و حاکمان قادر دستیابی به خیر مشترک نائل می ، یعنیاهدافشان
سیاسی بود که آنها را ققادر  از طری  مشارکت در جامعه  ؛ زیرا به انجام این کار هستند

ردی در زندگی خودشان را نظم دهند؛ دستیابی ساخت تا انواع خیرات مشترک و فمی
 .کردشان هدایت میبه آن تمایالت که همان فضایل باشد آنها را به سمت هدف غایی

سیاسقی  شود آن است که ایقن امقر در جامعقه  رو، آنچه از این شرح فهمیده میاین از
 .(MacIntyre, 2016, p. 176) شده استمدرن کنار گذاشته

 قانجن طبیعی

 .طبیعقی روی آورد ققانون اندیشقید بقه نظریقۀمی 3اینتایر در باب دالیل برای عمقلزمانی که مک
همقین عقدم فهقم دقیق  از  ،لیبرالیسقم دارد مدرن و نظریه   ی که فلسفه  یهایکی از نقص ،نظر او از

داشتند،  توماسی فهم دقیقی که از انسان۔ی دالیل برای عمل بود. او معتقد است در سّنت ارسطوی
توماسقی ۔خوبی تشریح کنند. دالیل برای عمل در سّنت ارسطوییتوانستند دالیل برای عمل را به

آنچه خیر است باید دنبال شود و آنچقه شقر اسقت بایقد از آن »بر اصل بنیادین عقل عملی، یعنی 
تقوان بقه سقه ی میطبیع قانون نسبت به نظریۀ ،اینتایردر دیدگاه مکاستوار است. « اجتناب ورزید

 روش اشاره کرد که در تقریرش از آنها استفاده کرده است:

 تجماسی۔لف( تفسیر قانجن طبیعی در سّنت ارسطجییا

کوئینقاس، انسان اندیشقه   یاینتایر با احیامک شقناختی و هقای روانشناسقی را بقر گرایشارسقطو و آ
گرفتقه گر در نظقر مقیوابسته و عاقل و ُکنش عنوان حیوانها را بهشناختی مبتنی کرده که انسانزیست

1. Polis

2. Civitas

3. reasons for action
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۱۳۶ 

اشقاره  هویت حیوانی دارد و بابراین، بنا جسمانی و… اول در درجه  »هویت انسانی  ،او نظر است. از
 .(MacIntyre, 1999, p. 8)« به آن هویت است که همبستگی روابط ما با دیگران تعریف شقده اسقت

پذیر و در طول زندگی با بیماری و پیری شان آسیبندگیز ،ها مانند دیگر حیوانات هوشمندانسان
یقاد  و شقوندهقا شقکوفا میمانند دیگر حیوانقات اجتمقاعی، در گقروه همچنین .شوندمی روبرو

وپقرورش در  گیرند که احساسات خود را کنترل کنند و با هماهنگی با دیگران از طری  آموزشمی
. (MacIntyre, 1999, p. 8) یک جامعه عمل کنند

کوئیناس یت ازتبعبه - اینتایرمک ها داند که انسقانای از اصولی میقانون طبیعی را مجموعه - آ
 کند: یم، اشاره شان آنها را به کار گیرندتوانند در زندگیمی

کوئیناس  2.و اصقول ثانویقه 1اصول اولیه میشوند:اصول قانون طبیعی به دو دسته تقسیم  ،برای آ
آن جلوگیری  با تا اهداف خاصی را پیگیری کنیم و از شرور متناظر ندکنما را ملزم می ،یهاصول اول

دیگقر  د. دسته  نکنشامل اصولی هستند که کشتن )قتل(، سرقت و درو  را منع می ،کنیم. اصول اولیه
 کارگیری اصول اولیقه در مقوارد خقاص در شقرایط اجتمقاعیاصول ثانویه، اصولی هستند که برای به

قانون طبیعی این است که حاکمان بایقد هقر کقاری را کقه  مثال، اصل اولیه   خاص الزم هستند. برای
الزم است برای تأمین امنیت و دفاع از قلمروی که مسئولیت دارند، انجام دهند، اما لقوازمی کقه آنهقا 

 براین، اصول ثانویقه  بنا .در زمان و مکان متفاوت خواهد بود ،باید برای دفاع از قلمروشان داشته باشند
کقه  حقالی در ؛و گقاهی در درون جوامقع متفقاوت اسقت دیگقر ی به جامعه  اقانون طبیعی از جامعه

.(MacIntyre, 2009, p. 89) ها یکسان استاصول اولیه برای همه جوامع در همه زمان
کوئیناس -اینتایر بنابراین، مک طبیعقی، همگقی  ققانون اصقول اولیقه   معتقد اسقت - به تبعیت از آ

 به بیان او:«. خیر باید انجام شود و از شر باید اجتناب ورزید: »اندبیانی از اصل نخستین عقل عملی
کنیم، سه نوع هستند: نخست، ها دنبال میتبع این اصل بنیادین، خیراتی که ما انسانبه

کقه زنقدگی و  آن خیقری ، یعنقیباید خیرات مربوط به طبیعقت فیزیکقی یقا جسقمی
را مان خطراتی که سالمتی جسقمیاز دنبال کنیم و باید  ،کندحفظ میرا مان متیسال

هستند کقه  که مربوط به طبیعت حیوانی یدوم، خیرات .اجتناب ورزیم ،کنندتهدید می
مثل و خیرات مربوط بقه پقرورش و مراقبقت از  شامل خیرات مربوط به فعالیت تولید

خیرات مربوط به دانقش،  ند؛اعقالنی تعل  به طبیعتو سوم خیراتی که م اند.فرزندان

1. Primary Precept

2. Secondary Precepts
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.(MacIntyre, 2006, p. 64) پرستش خدا و خیرات مربوط به زندگی اجتماعی است

کوئیناس فلسفه   یاینتایر با احیامک عنقوان حیقوان نقاط  شقناخته  به هنگامی افراد   معتقد است ،آ
ای از عنقوان مجموعقه نند و زنقدگی خودشقان را بقهکهایشان را بهتر درک شوند که محدودیتمی

طور پیشقینی، اینتایر، تصمیمات بقهببینند. برای مکهای مبتنی بر همکاری با دیگران بهتر فعالیت
مستقل از جامعه ایجاد نشده یا اعمال اجتماعی صرفًا انتزاعقی نیسقتند؛ بنقابراین، ققانون طبیعقی 

 کاربسقت دارد، بلکقه مجموعقه 1ه در مقوارد سقخت و دشقوارای قواعدی است کتنها مجموعهنه
کشیدند که انعکاسقی از شان به تصویر میها در زندگی روزمّرهقواعدی از اعمالی است که انسان

 . استشان شناختیشناختی و روانهای زیستگرایش
ن فهم عقالنی ُصقوری عنواکه قوانین طبیعی را به - اینتایر در مواجهه با تفاسیر روشنفکرانمک

ققانون طبیعقی اسقت.  2«شقخص عقادی»مند به فرایند یقادگیری عالقه - کنندو انتزاعی درک می
مخالف بود  4و گرمان گریسیز 3های برخی از نویسندگان نظیر جان فینیساینتایر عمدتًا با ایدهمک

تومیسم را با مدرنیته آشتی دهنقد  ه  خواستند راه و روش تومیسم را به مدرنیته باز کنند و فلسفکه می
از ققوانین طبیعقی  6بود که دارای دیدگاه شناختی 5و همچنین مخالف کسانی مثل مایکل اس. مور

1. hard cases
2. plain person
3. John Finnis
4. Germain Gabriel Grisez
5. Michael S. Moore

معتقد است که درک ما از قانون طبیعی مستقل از بسقتر Ralph McInerny) عالوه بر مور کسانی مثل رالف مکینرنی ). 6
هقای خود، به دلیل داشقتن ظرفیت های اجتماعیها بدون در نظر گرفتن زمینهانسان تا جایی که همه   ؛اجتماعی ماست

نوعی بنابراین، برای او درک قانون طبیعی بقه. کنددرک می شود  چیزی که قانون طبیعی شناخته میخاص شناختی، از آن
کنیم، در مقابقل کسقانی مثقل پقامال زمان است. محیط اجتماعی فقط فرصتی است که ما قانون طبیعی را درک مقیبی

نتیجه تجربیات جمعقی و فقردی صقورت  که درک قانون طبیعی در بافت تاریخی و در ند( معتقد Pamela Hallهال )
کنند، آنها قانون طبیعقی میبر اساس طبیعتشان تالش  و ها در پی کمال و سعادتگیرد. به اعتقاد هال، اگرچه انسانمی

کننقد. دینه در آمده است ترویج میصورت نهابه ،را فقط با گذشت زمان و درون یک بافت تاریخی خاص زیست شده
ها پابرجقا بماننقد. تواند در طول قرنشان اشتباه کنند، اشتباهی که میها در مورد سعادتمند شدنچه ممکن است انساناگر 

کوئیناس در بحثش  دانسقتند( )سرقت را مجقاز می های باستان که در مورد دزدیآلمانی دربارۀ هال این را با موضع ضمنی آ
تقدریج ها ساختار قانون طبیعقی را بهها از تجربه و تغییر در محیط فهمیدند که اشتباه است. بنابراین، انسانفقط پس از نسل

در طول زمان در یک بستر اجتماعی خاص حیات که در یک اجتمقاع خقاص بقا یقک تقاریخ خقاص از طریق  تأمقل بقر 
هقا، ها، گزینشخواسقته تأمقل بقر»ه هال، قانون طبیعی از طریق  به گفت .یابندتجربیات فردی و جمعی زیست شده درمی

 .(Mccluskey, 2013, pp. 159-160) شوددریافته می« ها خودمان و پیشینیاناشتباهات و موفقیت

https://abadgar-q.com/wiki/Ralph_McInerny
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 گرفتند. بود؛ زیرا آنها فرایند یادگیری شخص عادی را نادیده می
ها، وجقود ققوانین طبیعقی و عقدالت مبتنقی بقر ققانون طبیعقی را برای قرن« اشخاص عادی»

توماسقی، یعنقی  ۔شقناختی ارسقطوییاسقاس الگقوی انسان اند، اما اگر قانون طبیعی بقرذیرفتهپ
استعالیی  اساس الگوی سوژه   شخص دارای بدن فیزیکی )دارای گوشت و خونی( نباشد، بلکه بر

 تواند صقرفًا ُصقوری وشود و این انتظاراتشان از عدالت میباشد، انتظاراتشان از عدالت برآورده نمی
ها بقا طبیعقت عقالنقی و اینتقایر، اگقر انسقانواقعی باشد. برای مک سانهشناخالی از محتوای انسان

؛ خقدا را بپذیرنقد توانند ایقده  تشخیص داده نشوند، نمی - هایی هستندکه دارای محدودیت -حیوانی 
هایش را حقل یتمحقدود توانقد همقه  کند که میکه سّنت لیبرال مدرن بر انسان تأکید می طورهمان

دانقد موجقودی می عنوانها را بقهت، انساننشیند. این سنّ که انسان جای خدا میکند، تقریبًا تا جایی
طور طبیعقی عمقل بینی بقهها در این جهانکه توانایی فراتر رفتن از شرایط طبیعی خود را دارند. انسان

این اختالفقات را  .آیدوجود می به قی برایشانو اختالفات اخال هادوراهی ،کنند و به همین دلیلنمی
اسقاس  بقر اینتایر، ققانون طبیعقیگذاری یا دادرسی حل کرد. برای مکتوان تنها با افزایش قانوننمی

ُمقدل دارای تقأثیرات سیاسقی اسقت و  قوانین همزیستی مطاب  با تمایالت انسان عادی است. ایقن
.(Ramis-Barceló, 2013, pp. 197-200) ملت لیبرال است۔کاماًل مخالف دولت

 های مختلف قانجن طبیعی معاصرب( انتقاد از تفسیر

طبیعی  قانون نظریۀ در خصوصجان فینیس و هربرت هارت را  همچونمتفکرانی نظر اینتایر مک
ده تواند بدون اشاره به طبیعت یقا اراعقیدۀ جان فینیس، قانون طبیعی می به دهد.مورد نقد قرار می

 -های معاصر قانون طبیعقی بسیاری از قرائت در ،اینتایرشود. به باور مک یا وجود خداوند شناخته
کقردن آن بقا فرهنق   ناشی از تالش برای پقذیرفتن و همقراهاصلی اشتباه  -ازجمله قرائت فینیس 

فرهنق  طبیعقی در  ققانون نظریقۀ»اینتایر از قانون طبیعقی در مقالقه مدرن است. طب  شرح مک
  1:«مدرنیته پیشرفته

شود کقه بایقد ای از اصول استنتاج میدارای طبیعت عقالنی است که از آن مجموعه ،الف( انسان
دست آید.  رعایت شده تا خیر فردی از طری  آن به

1. Theories of Natural Law in the Culture of Advanced Modernity 
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ارائه دهد که بقر مبنقای آنهقا  ب( هر سیستم حقوقی باید قوانین خودش را دقی  تبیین کند و ابزاری
دارد. ها را به اطاعت وانسانبتواند ا

کننقد، آنهقا در های معاصقر در مقورد ققانون طبیعقی ایقن دو نکتقه را بیقان میچه تمام تبیین اگر
های تی کقه ایقدهشان از عقالنیت، ماهیت، اصول و عملکقرد ققانون متفقاوت هسقتند. سقنّ برداشت

ا ارسطو مطقرح شقد و سقپس در سقّنت سّنت فضایل است که ابتدا ب ،کنداینتایر را پشتیبانی میکم
کویناس بازآفرینی شد. مک نتآگوستین و س این سقّنت چقارچوب  که کنداینتایر تأکید میتوماس آ

 دهقدتوضقیح می گیرد. اومی ل برای تحّق  کامل زندگی انسانی است و در تضاد با مدرنیته قرارآهاید
گیقرد. شقود و سقّنت لیبرالیسقم شقکل میمیسّنت ارسطویی در ققرن شقانزدهم کنقار گذاشقته  که

های اند که منجقر بقه برداشقتهای طبیعیگرایی انگلیسی و روشنگری صرفًا گامگرایی و تجربهعقل
(.Mauri, 2008, pp. 259-260) مدرن به نمایش گذاشته است شوند که جامعه  اخالق پوزیتیویستی می

کقه بقا  -مدرن قانون طبیعی  نظریه  »کند که ادعا می مذکور اینتایر در جای دیگری از مقاله  مک
 تر اسقت ایقن اسقت کقه نظریقه  ی از واقعیت ندارد و آنچه مهمحّظ  - فرهن  مدرن همساز است

، ققانون اینظریقه یقک مثقال از چنقین«. تواند با واقعیت سقازگار باشقدنمی ،مدرن قانون طبیعی
شقده اسقت. بقرای هقارت،  هقارت ارائقهطبیعی اسقت کقه در دل پوزیتیویسقم ققانونی هربقرت 

 ایقن اشقکال  جقاز نیسقت. های حققوقی مُ طبیعی وجقود دارد، امقا بقرای ارزیقابی سیسقتم قانون
طور بقه کمدستبهره هستند یا قانون طبیعی فراگیر بی های معاصر این است که آنها از ایده  دیدگاه

عنقوان  تواننقد بقهدیگقر نمی ،ترتیب نای جویند. بهای به دالیل اشخاص عادی توسل نمیگسترده
 .های قانونی، خوب عمل کنندمشترک و عمومی برای ارزیابی سیستم یک معیار

خیقر »ه کقهای نظیر اینت، پرسشکند که قانون طبیعی مبتنی بر سنّ اینتایر بیشتر تأکید میمک
دهقد. طبق  نظقری پاسقخ می صورت عملی و هم هم به« من چیست؟ خیر مشترکمان چیست؟

ت، خیقرات فقردی و جمعقی افقراد از طریق  روابطشقان حاصقل قانون طبیعی مبتنی بر سنّ  آموزه
خیقر بایقد دنبقال شقود و از شقر بایقد »کقه  شود و این آموزه بر مبنای این اصل بنیادین طبیعیمی

 گرفته است. شکل« اجتناب ورزید
عنقوان دشقمن آزادی فقردی مالحظقه  درن بهساز مجریان وسیله فالسفه  طبیعی به قانون نظریۀ

فرض را بر ایقن  قائلین به این نگاه  کرده است، درستی اشاره اینتایر بهطور که مکشد، اما همانمی
کنند که افراد عادی به شناخت اصول و قواعد دسترسی ندارنقد، آنهقا ققادر بقه حقل امر استوار می

حقوقدان متخصقص حقل شقود تقا اصقول و  وسیله   اید بهبراین، باختالفات خودشان نیستند و بنا
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قواعد درست را به آنها بفهمانند، اما او معتقد است که اصول ققانون طبیعقی در تمقایالت انسقان 
طور عقالنقی در بقهتقا سقازد توجه به این جنبه، اعضای جامعه را ققادر می و شودعادی نمایان می
.(Kaźmierczak, 2018, pp. 368-369) شان فکر کنندمشترکدست آوردن خیر  به هایمورد بهترین راه

کقرده به وجود قوانین طبیعی اشقاره  1«طبیعی وجود دارد؟ گونه حقوقهیچ آیا» هارت در مقاله  
، وجقود … آزادی و ،طبیعی ی همچون حقوقیهاکه همه افراد برای تحّق  آرمان ویژه اینبه است؛

پرداخته نشقده اسقت. مقکبدان  2مفهوم قانو ای که در کتاب ایده؛ ننددارا الزم می قانون طبیعی
کند کقه ققانون ستدالل میا دهد، اماشرح و تفصیل نمی اینتایر بیش از این در مورد غفلت هارت  

به همقین دلیقل،  و تمایالت برای همه مشترک است .شودمی ها و عادات پدیدارطبیعی در گرایش
هقا و تمقایالت دیگقری نیقز وجقود رت به اثبات رسانده است، گرایشآزادی که ها همانند مسئله  

کننقد. ها بقرای دسقتیابی بقه آن تقالش میگیرند که انسقانمی طبیعی قرار که اساس حقوق نددار
کنقد کقه ممنوعیقت اسقتدالل می 3،«گونه قانون طبیعی وجقود دارد؟آیا هیچ» اینتایر در مقاله  مک
 طبیعی باشد، به همان علت که ح  برابری همه، طب  آزادی است. داری باید طب  قانون برده

تری از هقارت نیقاز بقه محتقوای وسقیع کند که چگونه یک نظریه مانند نظریه  اینتایر اشاره میمک
ها شقناختی انسقانشقناختی و روانهقای زیستقانون طبیعی دارد و اگر آن ققانون طبیعقی از گرایش

اگقر  ،طور مشقابهگرفقت. بقه کاربقه را برای اصالح رابطه بین اخالق و قانون توان آنپیروی کند، می
طورمعمول از تمایالت طبیعی انسان عقادی سرچشقمه گرفتقه باشقند بقا  مفاهیم عدالت و حقوق به

کنقد کقه تنهقا در اینتایر اسقتدالل میشناختی ارتباط بیشتری خواهند داشت. مکهای انسانواقعیت
کوئیناس یا پولیس یونانی ارسطویی، میجوامع مشابه ش  توان فراگیقری عملقی فضقایل راهر خدای آ

ملت مدرن فراگیری این عادات منحل شقده  ۔آیند. با دولتهای طبیعی برمیداشت که از این گرایش
.(Ramis-Barceló, 2013, p. 196) اندشخصی و ُصوری و انتزاعی تبدیل شده و آنها به چیزی صرفًا غیر

 تجضیح چ جن ی شناخت کاربست قانجن طبیعی در زندگی اخالقیج( 

توانند قانون طبیعی را بدون هیچ تقالش عقالنقی دریابنقد. ها میاینتایر معتقد است که انسانمک

1. “Are There Any Natural Rights?” 

.گذاری کردگونه نامایناش را مقالهتعمدًا  ،هارت با مقاله  او در تقابل 
2. The Concept of Law 
3. Are There Any Natural Rights?
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نیستند، اما  قانون طبیعی قادر به درک صحیح« افراد عادی» معتقدند نیز اینتایرمخالفان مکالبته، 
فراد عادی از خیرات درونی اعمالشان پیروی کنند، قادر به پیروی یقا حفقظ یقک ا اگر به اعتقاد او،

یابنقد. بنقابراین، اصقل بنیقادین راحتقی اصقول ققانون طبیعقی را درمی بحث منطقی هستند و بقه
دادن خیر و اجتناب ورزیدن از شر مبتنی است که به معنای نخسقتین دلیقل  عملی، بر انجام عقل

 است. « ادیافراد ع»برای عمل در 
هقا و تمقایالت این واقعیت که قانون طبیعی راهنمایی برای عمل است و عمل مطاب  با گرایش

ادعقا … گرا )افرادی همچون گریسیز، فینیس وطبیعی است. مطاب  با دیدگاه نویسندگان شناخت
نتزاعی کنند که قانون طبیعی یک فرایند فهم عقالنی است( پذیرش قانون طبیعی یک عملکرد امی

اینتقایر معتققد اسقت توانند ایقن اصقول را درک کننقد. مکنمی« افراد عادی»است و معتقدند که 
دیگر آمقوزش دهنقد و در توانند به یقکهای عادی میبنابراین، انسان و چنین چیزی ممکن است

ه دفقاع از بق 1«گرایان کالسیکتوماس»توانند اصول قانون طبیعی را دریابند. های منطقی میبحث
بققر آننققد کققه  2«نوکالسققیک»تقققدم الهیققات در درک قققانون طبیعققی تمایققل دارنققد، امققا متفکققران 

شود و مستقل از الهیاتی است که گرایش نزدیک بقه کانقت عقل فهمیده می وسیله  طبیعی به قانون
کننقد، فقظ مقدرن را ح 3حققوق بشقر کنند نظریقه  دارد. آنها نگرش باز به مدرنیته دارند و سعی می

)ممنوعیت استنتاج الزامات عملی از ادعاهای عقل نظری( را قبقول  4گرایانهطبیعت وجود مغالطه  
کوئیناس هستند.  کنند و درمی  پی ارتباط بین کانت و آ

حققوق  بقرشقان یهو همچنقین ردّ « گرایان کالسقیکتوماس» اینتایر در تمایالت ضد مدرنیته  مک
کند ، استقالل فلسفه را از الهیات حفظ می«نوکالسیک»حال، مانند متفکران  این بشر سهیم است. با

شقود و بقدین ترتیقب نشقان بودن، تقریبًا به کانت و جان استوارت میل نزدیقک می رغم تومیسمو به
عنوان یک رغم جایگاهش بهبه او توان حفظ کرد و بهبود بخشید.های آنها را میایده دهد که برخیمی

 فلسفه به مداخلقه   موضوعی است که در آن ،تومیست، معتقد است که بررسی قانون طبیعی فیلسوف
د که خقود فلسقفه نیقز نکنمیهایی حمایت های الهیاتی از ایدهاساس، ایده این الهیات نیاز ندارد. بر

توانقایی از  - و متکلمقان دیگقر 5خقالف ژان پقورتر بقر - اینتقایرتواند به آنها برسد. مکنفسه میفی

1. classical thomists 

2. neoclassical 

3. human rights 

4. naturalistic fallacy 

5. Jean Porter
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.(Ramis-Barceló, 2013, pp. 196-2002) کندمستقل فلسفه برای شناخت قانون طبیعی دفاع می
طبیعی سقهم مهمقی در سقه حقوزه  قانون اینتایر در نظریۀطور خالصه، نگاه احیاگرایانه مکبه

کقه  یقنا دهقد؛ دومکه توضیحاتی در مورد چگونگی درک قانون طبیعی ارائه می دارد: نخست این
که انسان را به پیروی از خیقر  -عنوان یک عمل دهد که چگونه قانون طبیعی بهاینتایر نشان میمک

تواند نقش مهمی در حقل اختالفقات اخالققی ایفقا کنقد؛ و می - کندو اجتناب از شر ترغیب می
فققدان فضقایل دلیقل  هاینتایر کثرت تدوین و تصویب قوانین در دنیای کنونی را بقنهایت، مک در

داند. اخالقی و فقدان تعهد به عمل قانون طبیعی می

نتیجب

 ۔اینتقایر نسقبت بقه سقّنت ارسقطوییمک در این مقاله شاهد آن بودیم که چگونه نگاه احیاگرایانه  
فیلسوفان مدرن بپردازد و نشقان دهقد کقه  نقد سّنت لیبرالیسم و فلسفه   توماسی سبب شد که او به

ت، تقاریخ و اخالققی را از بقار واقعقی کقه در بسقتر سقنّ  ن سقعی کردنقد مفقاهیمفیلسوفان مقدر
دهنقد کقه دیگقر آن  جدا کنند و در بستری ققرار ،شدشناسی مبتنی بر حیوان ناط  ناشی میانسان

 فیلسوفان مقدرن   ،اینتایرعقیدۀ مک نتوان در آنها یافت. به بودند، هامعنای واقعی را که در آن سّنت
جدید و انتزاعی )مثل ح ، وظیفقه، منفعقت و حققوق بشقر( را بقه وجقود آوردنقد و بقر  مفاهیمی

پی ایقن  های دیگر قائل نیستند؛ زیرا آنها دراند و حّقانیتی برای سّنتهای دیگر تحمیل کردهسّنت
ی های از حقیقت دارد کقه سقّنتحّظ  شده از سوی ایشان،به کارگرفته بودند که نشان دهند مفاهیم  

 بگیرنقد های دیگر باید از آنها بهرهسّنت ،به همین دلیل و انددیگر هنوز به آن درجه از قّوت نرسیده
یک سّنت برتر و بح  وجقود دارد کقه همقان سقّنت لیبرالیسقم اسقت.  ،زعم آنانبه ،حقیقت درو 

و معنای سقّنت  اینتایر معتقد است مفاهیمی مثل فضیلت، عدالت و قانون طبیعی با همان بارمک
ّ توماسی می ۔ارسطویی

رسقوم و  و ها بدهد کقه در هقر جامعقه و آداببه انسان ایمشی تواند خط 
ایقن زنقدگی  .شان را به نحو درست به سمت خیرات جامعه هدایت کنندسّنتی که هستند، زندگی

شناسقی کقه ت. انسانشناسی مدرن متفقاوت اسقشناسی داشت که با انساننیاز به تبیینی از انسان
استعالیی نیسقت کقه بقر امقر پیشقینی و انتزاعقی مبتنقی باشقد، بلکقه  ،کرداین سّنت استفاده می

عبارتی، انسان دارای جسم و حیوان وابسته اجتماعی است که در اجتماع برای رسیدن بقه خیقر  به
کردند، خیقر ل انتخاب میها برای عمبراین، محور دالیلی که این انسانبنا .کندمشترک، عمل می



۱۴۳ 

یفض
ت،

ل
 

 طب
ون

 قان
ت و

دال
ع

 یوی
سد

ه ال
نگا

از 
 ری

ک
م

 ریناایا

چرخقد محور خیر می حول   فضیلت و عدالت در این سّنت   ،مشترک اجتماع بود. به همین جهت
های جمعی انسانی ظهقور و تا پاسداشتی بر خیر مشترک باشد؛ زیرا عدالت و فضیلت در فعالیت

دند و خیرات بیرونی یا خیقرات یافت که بر خیرات مبتنی بر برتری یا خیرات درونی استوار بوبروز می
این خیرات درونی یقا خیقر مبتنقی اساس  بر ،مبتنی بر کارآمدی که در مناسبات انسانی وجود داشت

که در اندیشه و افعقال انسقانی در دنیقای مقدرن خیقرات درونقی و  حالی یافت. دربر برتری معنا می
گرفته و گقویی ایقن خیقرات  کارآمدی قرار مبتنی بر برتری بر محور خیرات بیرونی یا خیرات مبتنی بر

 یخیقر فقردی و ارضقا ،مدرن هدف فلسفه  ؛ زیرا انددرونی یک امر طفیلی برای فعالیت انسانی شده
فضقیلت مبتنقی بقر خیقر  عقدالت و نظریقه   نیازهای فردی از هر نوعی خیر بیرونی بوده است. نظریه  

 طبیعقی ققانون نظریقۀتوان در که بنیانش را می اندر شدهای استواشناسیاینتایر، بر انسانمک نظر مد ّ 
توماسقی  ۔ارسقطوییسقّنت  عقالنیت عملی که دراساس  بر - اینتایرتوماسی یافت. مک۔ارسطویی

اصل بنیادین عقل عملی، عمقل اساس  برهایش، دریافت که طبیعت خاص انسانی در فعالیت - بود
و  بقود« یر باید پیروی شود و از شر باید اجتنقاب ورزیقدخ»کند؛ اصل بنیادین عقل عملی همان می

گیرد. همین اصل بنیادین را انسان عادی در زندگی شخصی خویش به کار می
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