ومذ ي بررسی ادلٍ وسبی گرایی اخالق
سْیال پیشٍصًٍذ
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چکیذٌ :
بحث پیشاهَى ًسبی گشایی اخالق یکی اص هْن تشیي بحث ّا دس حَصُ فلسفِ اخالق هی باشذ .هَضعی کِ ّش شخص
دس هَسد ًسبیت یا عذم ًسبیت اسصش ّای اخاللی اتخار هی کٌذ بش دیذگاُ ّا  ،هَاضع ٍ هَلعیت لاًًَی ٍ اجتواعی ٍی
تأثیش هی گزاسد .ایي تحمیك بِ بشسسی اًَاع ًسبیت گشایی اخاللی ٍ ادلِ آى ّا پشداختِ ٍ آى ّا سا هَسد اسصیابی لشاس هی
دّذ .
* وسبیتگرایی اخاللیً :سثیتگشایی تِ دیذگاّی اقالق هیضَد کِ هٌکش اغَل کلی اخالقی است کِ اص
ايتثاس جْاىضوَل تشخَسداس تاضٌذ .ايتثاس تواهیاغَل اخالقی ّش سیستن تِ اًتخاب فشٌّگّا ٍ جَاهى یا
افشاد است .ضایاى رکش است فیلسَفاى اخالق غشتی دس ایيکِ ًهش تِ هقاتل ًسثیگشایی سا چِ تٌاهٌذ اختالف
ًهش داسًذ .تشخی هكلقگشایی اخالقی( ٍ)2تشخی کلیگشایی اخالقی

()3

سا تکاس تشدُاًذ .دس ایي تحقیق،

هكلقگشایی اخالقی سا دس هقاتل ًسثیتگشایی اخالقی تکاس خَاّین تشد.
* مطلكگرایی اخاللی :هكلقگشایی اخالقی تِ ایي هًٌاست کِ دست کن تشخی اص اغَل تٌیادیي ٍ احکام
اخالقی غیشقاتل تغییش ّستٌذ.

 1کاسضٌاسی اسضذ هذسسی هًاسف اسالهی داًطگاُ تاقشالًلَم(و)
- ethical absolutism
- ethical universalism
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تحج پیشاهَى ًسثیگشایی اخالقی یکی اص هْمنتمشیي تحمجّما دس حمَصُ فلسماِ اخمالق همیتاضمذ.
ًسثیگشایی سا هیتَاى ًهشیِای داًست کِ ًَو خاغمی اص حقمایق کلمی ٍ جْماىضموَل سا اًکماس همیکٌمذ.
ًسثیتگشایی حَصُّای هختلای ًهیش هًشفت ٍ اخالق سا تِ قَس راتی هشتَـ تِ چاسچَب خاغی داًسمتِ ٍ
هٌکش ایي ّستٌذ کِ آى چاسچَب تٌْا چاسچَب حقیقی ٍ یا هَجِتشیي چاسچَب تاضذ .اص ًهش ایمي هکتمة
ايتثاس تواهیاغَل اخالقی ٍاتستِ تِ اًتخاب فشٌّگّا ٍ جَاهى ٍ یا افشاد است .ایي سٍیکشد دس جْاى اسالم
ًیض تشای تشخی چالص تشاًگیض ضذُ است ٍ تا قشح هثاحمج هضتمَس هحققماى ٍ جاهًمِ اسمالهیسا تما هسمألِ
جذیای هَاجِ کشدُ است .تاکٌَى اگش هطکل ها دس اخالق ایي تَد کِ گاّی دس يول ًویتَاًسمتین جلمَی
تجاٍصگشی ايوال ؾذ اخالقی سا تگیشین ،تش اساس ًسثیگشایی حتی اص جْت ًهشی ّن ًویتَاًین ایي ًمَو
سفتاسّا سا ًادسست قلوذاد کٌین؛ چشا کِ تٌاتش ًسثیگشایی ،اٍالً ،حق ٍ تاقل قاتمل تطمخیع ًیسمت ٍ ّمی
سفتاس ٍ سأیی قاتل ًقذ ًیست؛ فقف کافی است هذيی اخالقی تَدى آى تاضین دس ایي غَست ًاچماسین آى سا
هطشٍو تذاًین ،حاًیاً ،ضشیفتشیي کاسّا ٍ سخیفتشیي کاسّا دس یک ستثِ قشاس هیگیشًذ؛ صیشا داٍسی هٌكقی ٍ
قاتل احتجاد هیاى آًْا اهکاى پزیش ًیست؛ حالخاً ،اسصشّای اخالقی اهَسی تیسیطِ ٍ سماختگی ٍ دلثخمَاّی
خَاٌّذ ضذ؛ چشا کِ ّی هثٌای هًقَلی تشای اخالق تاقی ًوی هاًمذً .تیجمِ ایمي قمشص تاکمش اص ًهمش فمشدی
احساس تیهًٌایی ٍ تیسیطِگی ٍ پَچی است صیشا اساس ضشافت اًساًی تٌْا دس پشتَ ّوسمَیی تما حمق ٍ
فؿیلت قاتل دستیاتی است ٍ اص ًهش اجتوايی ّن ٍقتی آحاد جاهًِ تشای اغَل اسصضمی ايتثماس راتمی قایمل
ًثاضٌذ ،تٌْا اص سٍی هػلحت اًذیطی تِ آى تي هیدٌّذ ٍ اگش اص ًاحیِ دیگشاى احسماس خكمش ًکٌٌمذ ایمي
اغَل ًویتَاًذ هاًى صیادُ قلثیّایطاى تاضذ لزا هَاصیي اخالقی دس جاهًِ تسمیاس ضمکٌٌذُ خَاٌّمذ تمَد ٍ
ًسثیگشایی ،اخالق فلساِ ٍجَدی خَد سا اص دسمت همیدّمذ ٍ ایمي فاجًمِ

ًْایتاً هیتَاى گات تش اساس
تضسگی است.
هْن تشیي اًَاو ًسثی گشایی اخالقی يثاستٌذ اصً :سثی گشایی تَغیایٌّ ،جاسی ٍ فشااخالق هی تاضذ.
ًقكِ هقاتل ًسثیگشایی ،هكلقگشایی است.هكلقگشایی اخالقی تِ ایي هًٌاست کِ دست کن تشخی اص اغَل
تٌیادیي ٍ احکام اخالقی غیشقاتل تغییش ّستٌذ ٍتِ سلیقِ ٍ قشاسداد افمشاد ٍاتسمتِ ًیسمتٌذ،تلکِ تماتى ضمشایف
ٍاقًی هی تاضذ .هیتَاى گات تاسیخچِ ًسثی گشایی اخالق تِ صهاى سَفسكائیاى تشهمیگمشدد ٍلمی تما ایمي
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ٍجَد سگِّایی اص ًسثیگشایی اخالقی دس پیص اص یًَاى تاستاى دس هکاتثی ًهیش پیشًٍیضم ٍ ضکاکاى آکادهیک
ٍ التقاقی تِ چطن هیخَسد .تا ایي ٍجَد ،هیتَاى گات کِ ًسثیگشایی تِ قَس سسوی اص سَی سَفسكائیاى
ٍ دس قشى پٌجن پیص اص هیالد آغاص ضذ.تش اساس تاکش سَفیستی ،اهکاى تأسیس ًهام اخالقی هثتٌی تش هًیماس
ٍاحذٍغیش قاتل تغییشی ٍجَد ًذاسد .دس قشٍى ٍسكی ،اخالق جٌثِ دیٌی هی یاتذ ٍ هثٌای ّومِ چیمض کتماب
هقذس ٍ فْن ٍ قشائت سسویکلیسا هی گشدد .دس يْذ سًساًس ،يقالًیت جایگضیي حاکویت کتماب هقمذس
هی ضَد .هحَس تَدى کتاب هقذس صیش سَال هی سٍد ٍ تِ جای تشداضتْای استاب کلیسا ،يقل ٍفْن ّوگاًی
جایگضیي آى هی گشدد .ایي تاسیشّا اص کتاب هقذس چیضی جض تاسیشٍ تأٍیمل سملیقِای افمشاد ٍ دس ًتیجمِ
قشح دٍتاسُ ًسثی گشایی دس تشًذاسد؛ چشا کِ تش ایي اساس ّش فشدی حمق داسد تشاسماس سملیقِی خمَدش
کتاب هقذس سا تاسیش ٍ تأٍیل کٌذ .اًذک اًذک ایي تاسیش ٍ تأٍیلّا اص حَصُ دیٌی تِ حمَصُ اخالقمی ّمن
کطیذُ ضذٍ هحَس اسصیاتیّای اخالقی سالیق فشدی ٍ یا قشاسدادّای اجتوايی ًٍهایش آى ضذ.دس ایمي هقالمِ
تشخی اص هثاحج هكشح دستاسُ ًسثی گشایی اخالقی سا هَسد تحج قشاس خَاّین داد؛ ٍ توشکض اغلی هثاحمج،
تش تشسسی سِ قلوشٍ ًسثی گشایی( تَغیایٌّ،جاسی ٍ فشااخالق)هی تاضذ.

 -2بررسی وسبی گرایی تًصیفی
 -1وسبی گرایی تًصیفیهٌهَس اص ًسثیت دس ایي ضاخِ ،ایي است کِ «اسصشّای اغیل اخالقی» دس استثاـ تا چیضّمایی ًهیمش
فشٌّگ یا دیذگاُّای ضخػی ٍجَد داسد ٍ گاّی تِ گًَِای اسمت کمِ ایمي «اسصشّمای اغمیل اخالقمی»
هتااٍت ،تا ّن دس تًاسؾٌذ )1(.تش قثق ًسثی گشایی اخالقی تَغیای تیي جَاهى گًَاگَى ،اخمتالفًهشّمای
يویق ٍ گستشدُای دس اخالق ٍجَد داسد ٍ ایي اختالف ًهشّا تسیاس هْنتش ٍ قَیتش اص ّش گًَمِ اسمتذاللی
است کِ هوکي است دس ایي تاسُ ٍجَد داضتِ تاضذ 2.دس ٍاقمى ایمي ًمَو اص ًسمثی گشایمی ،غمشفاً دس غمذد
تَغیف کاسّای اخالقی جَاهى گًَاگَى است ٍ ّشگض تِ دسستی یا ًادسستی ،یا غذق ٍ کزب ایمي کاسّما
ٍ -1یلیام فراًکٌا ،فلسفِ اخالق ،ترجوِ ّادی طادقی ،چاپ دٍم ،قنً :شر طِ ،1386 ،ص228
Gowans, Chris, "Moral Relativism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2011
Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/moralrelativism/>.
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(بِ ًقل از درآهدی بر فلسفِ اخالق ،هٌظَر ًظیری)
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ًهش ًذاسد  ،تلکِ هیخَاّذ اختالف ًهش جَاهى ٍ سٌتّمای گًَماگَى سا دس کاسّمای اخالقمی تَغمیف ٍ
تشجستِ کٌذً.سثیگشایی تَغیای دٍ ضکل داسدً )1 :سثیگشایی تَغیای فشٌّگیً )2 ،سثیگشایمی تَغمیای
فشدی
2ـ1ـ1ـ وسبیگرایی تًصیفی ِفرَىگی
ایي ضکل اص ًسثیگشایی تا تَغیف اخالقّای هختلمف دس جَاهمى ٍ فشٌّمگّمای هختلمف ًتیجمِ
()1

هیگیشد ،اخالق ٍاتستِ تِ فشٌّگ است.

2ـ1ـ2ـ وسبیگرایی تًصیفی ِفردی
ایي ضکل اص ًسثیگشایی تا گضاسش دیذگاُّای هختلف دس افشاد هختلف ًتیجِ هیگیشد ،اخالق ٍاتستِ
تِ افشاد است« .الف خَب است» یًٌی هي الف سا دٍسمت داسم ٍ کسمی ًومیتَاًمذ تگَیمذ آًچمِ کمِ همي
هیپسٌذم ًادسست است.
2ـ2ـ ومذ وسبیگرایی تًصیفی
اص آًجا کِ ایي ًَو اص ًسثیگشایی دس هَسد دسسمتی یما ًادسسمتی اسصشّمای اخالقمی اغملی داٍسی
ًویکٌذ لزا تحخی تحت يٌَاى «ًقذ ٍ تشسسی ادلِ ًسثیگشایی تَغیای» تیَْدُ است لزا هٌاسة است دس ایي
قسوت تِ تشسسی ٍ ًقذ «اديای» آًْا ٍ ًِ «دالیل» آًْا تپشداصین.
دس ًقذ ایي اًگاسُ هیتَاى تِ ًکات صیش اضاسُ کشد:
اٍل ،آًْا اص ایي ًکتِ غافلٌذ کِ تشخی اص تاٍسّای اخالقی همَسد تَافمق ّومِ فشٌّمگّاسمت .کمذام
فشٌّگ است کِ قتل ٍ دسٍغگَیی سا هزهَم ًذاًذ؟ کذام فشٌّگ است کِ يذالت ٍ غذاقت سا خَب ًذاًذ؟
دس ٍاقى هیتَاى گات ایي اديا هثتٌی تش استقشای ًاقع است .صیشا هَاسد صیادی سا هیتَاى یافت کِ تا ٍجَد
()2

فشٌّگّای هختلف ،تًؿی اص تایذّا دس ّوِ جَاهى ٍ فشٌّگّا حاتت است.

 -1هحودتقی هظباح یسدی ،فلسفِ اخالق ،چاپ سَم ،تْراىً :شر بیيالولل ،1381 ،ص142؛ لَئیس پَیويً ،قدی بر ًسبیگرایی
اخالق ،ص. 4
 -2لَئیس پَیويً ،قدی بر ًسبیگرایی اخالقی ،ترجوِ هحوَد فتحعلی ،هجلِ ًقد ٍ ًظر ،ش ،14ٍ13ص. 8
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دٍم ،تایذ هیاى آداب ٍ سسَم ٍ يادات اجتوايی ٍ اسصشّای اخالقی تااٍت قائل ضَین دس حالیکمِ
تِ ًهش هیسسذ ًسثی گشایاى چٌیي تااٍتّایی سا دس ًهش ًگشفتِاًذ ٍ تا خلف هیاى اسصشّا ٍ آداب ٍ سسَم
چٌیي ًتیجِگیشی کشدُاًذ.

()1

سَم ،تِ ًهش هیسسذ ًسثیگشایی تَغیای هَاسد تضاحن سا ّن دال تش ًسثیت دس اخالق هی داًذ ،هخالً
دٍ فشد تِ اغل «غذاقت خَب ٍ دسٍغگَیی تذ است» ،ايتقاد داسًذ ٍلی هطاّذُ ضذُ دس هَؾَو ٍاحمذی،
فشدِ «الف» حقیقت سا هیگَیذ ٍلی فشدِ «ب» تِ خاقش حام جاى فشد دیگشی حقیقت سا ًویگَیذ .تا هطاّذُ
ایي اهش ًویتَاى اختالف دس اسصشّای اخالقی اغلی سا ًتیجِ گشفت صیشا ایمي اخمتالفّما ًاضمی اص یمک
تٌگٌای يولی دس ضشایف خاظ است.
چْاسم ،تِ فشؼ ّن ایي اختالفّا ٍجَد داضتِ تاضذ ،غشف اختالف دس اسصشّا ،دلیل تش ًسثی تَدى آًْما
ًیست.
پٌجنّ ،ی دلیل يقلی ٍجَد ًذاسد کِ تا آى تتَاى اص ٍجَد اختالفّما ،يمذم ٍجمَد حقیقتمی ٍاحمذ ٍ فمشا
ضوَل سا ًتیجِ گشفت .تِ يثاست دیگش ،الصهِ ٍجَد حقیقت ،ضٌاخت ٍ ارياى تِ آى اص سَی ّوگاى ًیست

 -3ومذ يبررسی وسبی گرایی َىجاری
3ـ1ـ تعریف وسبیگرایی َىجاری ياوًاع آن
ًسثیت دس ایي ضاخِ اص اخالق تِ ایي هًٌاست کِ «يلی االغَل» آىچِ تشای فشد یا جاهًِای دسسمت
یا خَب است ،لضٍهاً تشای دیگشی دسست یا خَب ًیست ،حتی اگش هَقًیت ٍ ضشایف هطاتِ تاضذ .تمِ قمَل
فشاًکٌا «ًِ فقف ،آىچِ سا کِ کسی گواى هی کٌذ دسست یا خَب استّ ،واى ًیست کِ دیگمشی همیپٌمذاسد
دسست یا خَب است (ایي ًیض ّواى ًسثیتگشایی تَغیای است) ،تلکِ آىچِ ٍاقًاً دس یک هَسد دسست یما
خَب است ،دس هَسد دیگشاى چٌاى ًیست»ّ )2(.وچٌاًکِ پیذاست ایي ًَو ًسثیگشایی اخالقی تا سد حثات دس
اغَل ٍ اسصشّای اخالقی تِ حکن ٍ تَغیِ هیپشداصد ٍ تیاى هیکٌذ کِ ًویتَاى اغَل ٍ اسصشّمای یمک
جاهًِ یا سٌت یا گشٍُ سا خَب ٍ اغَل ٍ اسصش ّای جاهًِ یا سٌت یا گشٍُ دیگش سا تذ داًست ،تلکِ تایذ

هحودتقی هظباح یسدی ،فلسفِ اخالق  ،پیشیي ،ص152؛ ٍیلیام فراًکٌا ،پیشیي ،ص.229
ّ -2واى ،ص.228
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ّوِ آًْا سا هساٍی قلوذاد کشد.ایي ًَو اص ًسثیگشایی تِ دٍ ضکل ناّش هیضَدً )1 :سمثیگشایمی ٌّجماسی
فشٌّگیً )2 ،سثیگشایی ٌّجاسی رّي گشایاًِ.
3ـ1ـ1ـ وسبیگرایی َىجاری ِفرَىگی
تش اساس ًسثیگشایی فشٌّگی اخالق ٍاتستِ تِ فشٌّگ است« .الف» خَب است یًٌی :اخالق جاهًِ
هَسد ًهش هَافق «الف» است .لزا هوکي است یک کاس دس یک فشٌّگ دسست ٍ دس فشٌّگ دیگمش ًادسسمت
تلقی ضَد .)1(.هوکي است هشدم دس یک جاهًِ هًتقذ تاضٌذ کِ دیذگاُّای آًْا دیذگاُّای اخالقمی دسسمتی
ّستٌذ .اها ًسثیگشایی ٌّجاسی فشٌّگی تا سد حثات دس اغَل ٍ اسصش ّای اخالقی تِ حکمن ٍ تَغمیِ همی
پشداصد ٍتیاى هی کٌذ کِ دیذگاُ ّی جاهًِای تِ هًٌای فشافشٌّگی تْتش اص دیذگاُ جَاهى دیگش ًیست .تلکمِ
()2

تایذ ّوِ آًْا سا هساٍی قلوذادکشد.

3ـ1ـ2ـ وسبیگرایی َىجاریِ رَه گرایاوٍ
قثق ایي ًَو اص ًسثیگشایی ،اخالق ٍاتستِ تِ افشاد است« .الف» خَب است تِ هًٌای ایي است کمِ
«هي الف سا دٍست داسم» )3(.تش ایي اساس ّش کس دیذگاُ اخالقی خاظ خمَد سا داسد .ایمي ًمَو اص ًسمثی
گشایی تش خالف ًسثی گشایی تَغیای فشدی دس هَسد دسستی یا ًادسستی دیذگاُ اخالقی افشاد قؿماٍت همی
کٌذ ٍ ّی دیذگاّی سا تْتش یا دسستتش اص دیذگاُ دیگش ًوی داًذ.
3ـ2ـ تبییه ادلٍ وسبیگرایی َىجاری
تِ ًهش هیسسذ اديای ًسثی گشایی تِ قَس کلی هثتٌی تمش دٍ اسمتذالل تاضمذ -1 :اسمتذالل هثتٌمی تمش
هكالًات جاهًِضٌاسی ٍ هشدمضٌاسی ٍ تاسیخی است؛  -2استذالل دیگش هثتٌی تمش ایمي هسمألِ ،کمِ اغمالً
خَتی ٍ تذی ٍجَد ًذاسد ٍ ها ّستین کِ اسصشّا ٍ اغَل اخالقی سا ایجاد همیکٌمین .دس ایمي قسموت تمِ
تشسسی استذاللّا پشداختِ هی ضَد.

ّ -1ری جی گٌسلر ،درآهدی جدید بِ فلسفِ اخالق ،ترجوِ حویدُ بحریٌی ،چاپ دٍم ،تْراىً :شر آسواى خیال ،1385 ،ص. 43

2

- Barbara Mackinnon, Ethics: Theory and Contemporary Issues, (second Edition), 1998,
Wadsworth Publishing Companyp13-14.

ّری جی گٌسلر ،پیشیه ،ص. 43
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3ـ2ـ1ـاستذالل مبتىی بر مطالعات مردمشىاسی
سٍث تٌذیک تشای تیاى ایي هكلة کِ تااٍتّای فشٌّگی سثة ایجاد ًهامّای اخالقی هختلف ضمذُ
است ،اضاسُ هی کٌذ کِ دس تشخی جَاهى ّوکاسی ٍ دٍستی اهشی پسٌذیذُ است ٍلی یکمی اص قثایمل جضایمش
هاالًضیّ ،وکاسی ٍ دٍستی سا اهشی صضت ٍ ًاپسٌذ هیداًٌذ ٍ اص ایي تااٍتّا ًتیجِ هیگیشد کِ فشٌّگّما
ّستٌذ کِ خَتی ٍ تذی سا هطخع هیکٌٌذ ًِ اخالقٍ )1(.یلیام گشاّام ساهٌش ًیض دس سال  1996ایمي هكلمة
سا چٌیي تیاى هیکٌذ« :ساُ دسستّ ،واى ساّی است کِ ًیاکاى ها قی کشدُاًذ .سٌتّا تِ خَدی خَد هًتثشًذ
ٍ تِ ٍسیلِ تجشتِ قاتل احثات ًیستٌذ .هاَْم دسست دس ضیَُّای يشفی ًْاتِ است ًِ ،خماسد اص آى ٍ داسای
هٌطا هستقل ًیست ٍ دس هًشؼ آصهَى ٍ تشسسی ًویتاضذ .دس ضیَُّای يشفیّ ،شچِ ّست دسست اسمت،
صیشا آًْا تاستاًی اًذ .اص ایي سٍ ،ايتثاسضاى کِ ًاضی اص سٍح اجذادی است ،دس دسٍى خَد آًْاسمتٌّ .گماهی
()2

کِ تِ ضیَُّای يشفی هیسسین ،دس پایاى تحلیل خَد ّستین».

تٌاتشایي ،قشفذاساى ًسثیگشایی تش اساس تحقیقات اسائِ ضذُ اص سَی جاهًِضٌاسماى ٍ همشدمضٌاسماى
ٍ ...استذالل هیکٌٌذ کِ فشٌّگّای هتااٍت سثة ضذُ است کِ حقایق اخالقی يام ٍ جْاىضوَل ٍ فشاگیش
ٍجَد ًذاضتِ تاضذ ٍ چَى تیص اص یک ًهام اخالقی دسست ٍجَد داسدً ،ویتَاى هیاى آًْما قؿماٍت کمشد،
صیشا اسصیاتی ٍ قؿاٍت هستلضم ٍجَد هًیاس هستقل ٍ ّوگاًی است ،دس ًهاهیکِ چٌیي هًیاسی ٍجَد ًمذاسد
()3

ًویتَاى هیاى ًهامّای اخالقی کِ تِ یک اًذاصُ دسست ٍ هًتثشًذ ،قؿاٍت ٍ داٍسی کشد.
3ـ2ـ2ـ استذالل مبتىی بر عذم يجًد ارزشَا

ًسثیگشایاى اساساً هٌکش ٍجَد هاَْم خَتی ٍ تمذی دس اغمَل ٍ اسصشّمای اخالقمی ّسمتٌذ؛ آًْما
هًتقذًذ کِ اخالق ًِ تِ اجتواو تلکِ اساساً تِ افشاد تستگی داسد ٍ ایي فشد است کِ تا خلق هاماّیوی ًهیمش
سَد ٍ صیاى ،تٌاصو تقا ٍ ...تاٍسّا ٍ اغَل اخالقی خَد سا ضکل هیدّذ ٍ آًْا سا تِ گًَِای دس سفتاس ٍ هٌص
خَد تِ کاس هیتشد کِ ٍاقًی ٍ قاتل لوس تاضذ ٍ اٍ سا دس تػویوات یاسی کٌذ .پس تشاساس ایي دیذگاُ تمِ
 -1هحودعلی شوالیً« ،سبیتگرایی اخالقیً :وادّا ٍ هبٌاّا» ،فظلٌاهِ علویٍ پژٍّشی ،قن :داًشگاُ قن ،دٍرُ دٍم.
 ،ص. 5
ّ -2واى ،ص.2
 -3هحود رضا کاشفی« ،وسثیت فرهىگی :مثاوی ي وقذها» ،هجلِ قبسات ،ش ،1378 ،14طض 11-13
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تًذاد ّوِ اًساىّا اسصش ٍجَد داسد کِ ّوِ آًْا هًتثش ٍ داسای اسصش ٍ جایگاُ تشاتشی هیتاضٌذ ٍ ّی گاُ
ًوی تَاى خاسد اص هحذٍدُ خَد فشد ایي اغل سا تِ چالص کطیذ ٍ دس هَسد آًْا قؿاٍت کمشد ،چمَى هٌطما
ایي اغَل خَد فشد هیتاضذ ًِ چیضّای خاسد اص آى.
3ـ2ـ3ـ استذالل مبتىی بر گًوٍگًوی مًلعیتَا
هَقًیتّای اخالقی چٌاى هتااٍت ٍ گًَِگَى ّستٌذ کِ ًویتَاى ّوِ آًْما سا هطموَل یمک حکمن
داًست ٍ یک کاس سا دس ّوِ هَقًیتّا ٍ تشای ّوِ افشاد تِ یکساى دسست یا ًادسست داًست.

()1

3ـ3ـ ومذ ادلٍ وسبیگرایی َىجاری :
3ـ3ـ1ـ تفايتَای فرَىگی ،ماوعی برای ایجاد وظام اخاللی جُان شمًل ویستىذ
تشخی اص ًسثیگشایاىً ،سثیگشایی فشٌّگی سا دلیل تش ًسثیگشایی ٌّجاسی هیداًٌذ .دس حالیکمِ ایمي
دیذگاُ غحیح ًیست .صیشا ٌَّص دستاسُ ًسثیگشایی تَغیای تحج ٍ هٌاقطِ ٍجَد داسد .يالٍُ تش ایي ،حتمی
اگش ًسثیگشایی تَغیای سا تپزیشین ،تِ تٌْایی تشای احثات ًسثیگشایی ٌّجاسی کافی ًیست .صیشا تما تشسسمی
هَاسدی کِ دس اتتذا تِ ًهش هیسسذ اختالف اساسی دس اسصشّا ٍ سفتاسّای اخالقی ٍجَد داسد ،تِ ایي ًتیجِ
هیسسین کِ ایي اختالفّا ،دس اسصشّای پایِ ٍ اساسی ٍجَد ًذاسد .هخالً دس هَسد قثایلی اص جضایش هماالًضی
کِ ّوکاسی ٍ دٍستی سا تذ هیداًٌذ ،آًْا تا تَجِ تِ ضشایف دضَاس صًذگی هًتقذًذ ّش کس تایذ تا هطکالت
خَد دست ٍ پٌجِ ًشم کٌذ تا تتَاًذ اص خَد ٍ خاًَادُاش دفاو کٌذ ٍ آًْا سا تأهیي ًوایذ .دلسمَصی تمیجما
()2

هاًى اص سسیذى تِ ایي ّذف است.

دس ٍاقى اختالف سفتاس قثایل هاالًضی تا سایش قثایل ًاضی اص ًحَُ تِ کاسگیشی اغَل اخالقمی اسمت ٍ
اغالً ًاضی اص ٍجَد تًاسؼ دس اسصشّای تٌیادیي ًهیش ّوکاسی ٍ دٍستی ًٍ ...یست صیشا هخالً اگش هْشتاًی،
ياقاِ ٍ ّوکاسی ٍاقًاً اص ًهش قثایل هاالًضی ؾذ اسصش تَد ،آًْا هیتایست اٍالً تشخمی اص ًمَصاداى خمَد سا
تشای کن کشدى هطکالت هًیطتی خَد تکطٌذ حاًیاً هیاى خَد افشاد خماًَادُ ّمن هْشتماًی ٍ هحثمت ٍ حمس

1

- Barbara Mackinnon, ibid, p. 14.
 -2هحودعلی شوالی ،هقالِ پیشیي ،ص. 5
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ّوکاسی ٍجَد ًذاضت ٍ ًهام خاًَادُ اص ّن گسستِ هی ضذ ٍ يوالً ّی خماًَادُای دس ایمي قثایمل ضمکل
ًویگشفت ،دس حالیکِ دس هیاى ایي قثایل هحثت ٍ هْشتاًی ٍ حس ّوکاسی یک اسصش تِ ضواس هیسٍد.
3ـ3ـ2ـ برخی از ارزشَا در بیه فرَىگَای مختلف مشترن است
قشفذاساى ًسثیگشایی (افشاقی) هٌکش ٍجَد حتی یک اغمل اخالقمی حاتمت دس تمیي جَاهمى هختلمف
ّستٌذ .دس حالی کِ ها تِ غَست ؾوٌی تِ یک سشی اغَل اخالقی حاتت ايتقاد داسین کِ آًْا سا الصهِ یمک
صًذگی خَب هیداًین .هخالً پیواىّا ٍ قشاسدادّایی کِ دس هیاى ها ٍجَد داسد ًطاى دٌّذُ ایي اسمت کمِ هما
اغل ٍفای تِ يْذ سا ايتقاد داسین پس دس ّوِ ایي هَاسد ها خَد سا تِ غَست ؾوٌی تِ یک سمشی اغمَل
حاتت ًهیش غذاقت ٍ ٍفای تِ يْذ ٍ ...هلضم هیکٌین)1( .تا تَجِ تِ ایي هخال هیتَاى گات ًسثیگشایاى اص ایي
()2

ًکتِ غافلٌذ کِ هیاى ّوِ اًساى ّا تَافق تٌیادی ٍ اساسی دس اهَس خَب ٍ تذ ٍجَد داسد.
3ـ3ـ3ـ بر خالف وسبیگرایی ،لضايت میان ارزشَا جایس است

ًسثیگشایاى هًتقذًذ چَى تیص اص یک ًهام اخالقی دسست ٍجَد داسدً ،ویتَاى هیاى آًْما قؿماٍت
ًوَد صیشا اسصیاتی ٍ قؿاٍت هستلضم ٍجَد هًیاس هستقل ٍ ّوگاًی است ،دس حالیکِ چٌیي هًیماسی ٍجمَد
ًذاسد )3(.اضکال هشتَـ تِ ایي اديا ایي است کِ اٍالً ّی تالصم هٌكقی تیي ٍجَد تیص اصیمک ًهمام اخالقمی
دسست ٍ داٍسی هیاى آًْا ٍجَد ًذاسد .صیشا اضکالی ًذاسد کِ فشدی تپزیشد يالٍُ تشًهمام اخالقمی خمَدش،
ًهام یا ًهامّای اخالقی دسست یا هَجِ دیگشی ًیض ٍجَد داضتِ تاضذ .هخالً اگش دس جاهًِای تمشدُ داسی یما
تثًیؽ ًژادی سٍاد داضت ،آیا هحکَم کشدى آى اص لحال اخالقی ًادسست است؟( )4حاًیاً ًسمثیگشایماى اديما
هیکٌٌذ دس هَسد اغَل ٍ اسصشّای دیگشاى ًثایذ داٍسی کشد ،دس حالیکِ آًْا دس هَسد اغَل ٍ اسصشّمای
()5

دیگشاى هكاتق اسصشّای خَدضاى داٍسی هیکٌٌذ ٍ دس ٍاقى آًْا دس يول پایتٌذ ًهش خَدضاى ّن ًیستٌذ.

 -1لَئیس پَپوي ،پیشیي ،ص.16
 -2هحودرضا کاشفی ،پیشیي ،ص.13
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3ـ3ـ4ـ گًوٍگًوی مًلعیتَا دلیل بر وسبی بًدن اخالق ویست
ضکی ًیست کِ اًساىّا دس هَقًیتّای اخالقی هتااٍتی قشاس هیگیشًذ .اها اص ایي ٍاقًیت ًومیتمَاى
ًتیجِ گشفت کِ داضتي اخالق هطتشک اهکاىپزیش ًیست.
تَؾیح هكلة ایٌکِ ّوَاسُ ٍ دس ّوِ هَقًیتّا دسٌٍ تذ است ٍتایذ تشک ضَد .اها گاّی اٍقات،
هوکي است دس تشخی هَقًیتّا (هخالً تشای ًجات جاى یک اًساى تیگٌاُ اص هشگ حتوی) قايذُ هضتَس
ًقؽ ضَد .ایي هٌافاتی تا يیٌی ٍهكلق تَدى اسصشّای اخالقی ًذاسد .دس ٍاقىّ ،شچٌذ کِ ٍاقًیتّا ٍ
اسصشّای يیٌی اخالقی ٍجَد داسًذ ،اها ایي اسصشّا هوکي است ،تستِ تِ هَقًیتّای گًَاگَى ،دچاس
تغییشاتی ضَد ٍ یک کاس اخالقی کِ دس یک هَقًیت تذ تَد(هخل جایضُ دادى تِ احوذ صهاًی کِ کاس ًاضایستی
اًجام هی دّذ) ،دس هَقًیت دیگش خَب تاضذ(هخل جایضُ دادى تِ احوذ صهاًی کِ کاس ضایستِ ای اًجام هی
دّذ) .تٌاتش ایي ،دس ایي گًَِ هَاسد آىچِ کِ تغییش هیکٌذ ،خَب ٍ تذ اخالقی یا اسصشّای اخالقی ًیست،
تلکِ هَقًیتّای اخالقی است کِ تايج هیضًَذ یک کاس کِ دس ضشایف يادی تذ تلقی هیضَد ،دس ضشایف
ٍیژُ تذ تلقی ًطَد.

 -4ومذ يبررسی وسبی گرایی فرااخالق
4ـ1ـ تعریف وسبیگرایی فرااخالق
هكاتق دیذگاُ ًسثیگشایی فشااخالقی «دس هَسد احکام اخالقی اغلی ،ضیَُ هًقَل ٍ هًتثش يیٌی تشای
تَجیِ یکی دس هقاتل دیگشی ٍجَد ًذاسد ،دس ًتیجِ هوکي است دٍ حکن اغلی هتًاسؼ ،ايتثاس یکساًی
()1

داستِ تاضٌذ».

تِ ًهش هیآیذ يوذُتشیي پطتَاًِ ًسثیتگشایی فشا اخالق ،هثتٌی تشً )1:سثیگشایی تَغیای  )2رٌّی
داًستي اسصشّای اخالقی ،هیتاضٌذ کِ دس اداهِ تِ ًقذ ٍ تشسسی ّش یک اص آى هااّین هیپشداصین.

ٍ -1یلیام فراًکٌا ،پیشیه ،ص228؛ پل ادٍاردز ،فلسفه اخالق ،ص.185
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4ـ2ـ1ـ استذالل مبتىی بر وسبیگرایی تًصیفی
تشخی افشاد تا استاادُ اص ٍجَد تٌَيات فشٌّگی ٍ اخالقی دس هیاى جَاهى یا افشاد هختلف ،يذم ٍجَد
حقیقت اخالقی ٍاحذی سا ًتیجِ گشفتِاًذ )1(.دس تَؾیح ٍ تثییي ایي هسألِ تایذ گات کمِ اٍالً تاماٍت هیماى
قَاًیي اخالقی هستلضم ایي ًیست کِ ّوِ قَاًیي تِ یک اًذاصُ هَجِ تاضٌذ .حاًیاً هیماى تماٍس همشدم ٍ آىچمِ
ٍاقًیت است ّی ساتكِ هٌكقی ٍجَد ًذاسد .تااٍت تاٍسّا ًاضی اص اختالف دس ًَو ًگاُ افشد تِ حقیقمت ٍ
تِ قَس کلی جْاى تیٌی افشاد یا جَاهى هختلف هیتاضذ ًِ اختالف دس اغَل تٌیادی کِ افشاد اص ًگاُ خَد تمِ
حقیقت ًگاُ هیکٌٌذ .اها گاّی ًسثیگشایی هقذهِ دیگشی ًیض تِ ًسثیتگشایی تَغیای اؾمافِ همیکٌمذ ٍ اص
هجوَو ایي دٍ هقذهِ ًسثیگشایی فشااخالق سا احثات هیکٌٌذ .تِ قَسی کِ آًْا هیگَیٌذ :توام اغَل اخالقی
ايتثاس خَد سا اص فشٌّگ هیگیشًذ )2(.دس اسصیاتی ایي استذالل ًیض تایذ گات اٍالً ًسثیگشایاى دس هَسد ایميکمِ
«اخالق ٍاقًیتی هستقل اص جاهًِ ًذاسد» ّی دلیل هٌكقی تیاى ًکشدُ ٍ فقف آى سا تِ يٌَاى هقذهِ احثات ضذُ
دس ًهش گشفتِاًذ کِ تِ ًهش هیسسذ خَد ایي هسألِ داسای اضکال است چَى ّی گاُ ًویتَاى اديایی احثمات
ًطذُ سا تِ يٌَاى پطتَاًِ ٍ پایِ اٍلیِ تمشای یمک اسمتذالل هٌكقمی دس ًهمش گشفمت .حاًیم ًا ًسمثیگشایماى دس
استذاللّای خَد تِ چگًَگی فشآیٌذ اتخار اغَل اخالقی اص سَی فشٌّگّا اضاسُ ًکمشدُاًمذ .تٌماتشایي تما
تَجِ تِ ایيکِ جاهًِ قثل اص اًتخاب یک اغل اخالقی یا یک اغل هتؿاد تا آى سا پزیشفتِ یما ّمی دیمذگاُ
خاغی دس آى هَسد ًذاضتِ است ،ایي سؤال هكشح خَاّذ ضذ کِ چگًَِ یک جاهًِ چیضی سا کِ تما دیمشٍص
قثَل ًذاضتِ یا حتی ؾذ آى سا قثَل داضتِ است اهشٍص آى سا تِ يٌَاى اسصش یا اغل اخالقی هیپزیشد )3(.حالخاً
اگش ایي اديا سا تپزیشین کِ اخالق ٍاتستِ تِ فشٌّگ است چشا هشدم تا يلن تِ ایيکِ اخالق ٍاقًیتمی هسمتقل
ًذاسد ٍ تشگشفتِ اص خَد هشدم ٍ جاهًِ هیتاضذ ،تایذ هَؾىگیشی اخالقی کٌٌذ؟ ٍ چمشا حتمی دس خمَد ایمي
()4

جَاهى ًیض اخالق يوالً تشای هشدم الضام آٍس هیتاضذ؟

ّ -1واى ،ص11؛ ٍیلیام فراًکٌا ،پیشیه ،طض .185-184
 -2پَیوي ایي ًظریِ راًظریِ ٍابستگی هیًاهد.
ّ -3واى ،ص.14
ّ -4واى ،طض .15-14
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4ـ2ـ2ـ استذالل مبتىی بر رَىی داوسته ارزشَای اخاللی
یکی اص سؤالّای هْن دستاسُ خَتیّا ٍ تذیّای اخالقی دس ساتكِ تا هٌطأ ٍ هثٌای آًْاست .ایيکمِ
خَتی ٍ تذی دس احکام اخالقی تِ چِ هًٌاست؟ ٍ سیطِ دس چِ داسد؟ دٍ دیمذگاُ دس پاسمب تمِ ایمي سمؤال
هكشح هیتاضذ .دیذگاُ اٍل ،هثٌای خَب ٍ تذ سا سیطِ دس يَاقف ٍ رّي اًساى هیداًٌذ .دیذگاُ دٍم هثٌای
خَب ٍ تذ سا سیطِ دس يَاقف ٍ رّي اًساى ًوی داًٌذ .هخال گشگیاس دس ایي صهیٌِ هًتقذ است کِ تمِ غیمش
اص هيّ ،ی چیض ٍجَد ًذاسد (الثتِ ّذف اٍ حقیقت ضخػی ٍ فشدی خَیص است ًِ ،اًساى ًَيی) پس اگش
هي ّستن ،هَجَدات دیگش ًهیش حیَاًاتً ،ثاتات ،ساختِ رّي هي ّستٌذ دس ٍاقى جْاى تَسف هي اًساى ٍ
رٌّیات هي تًشیف هیضَد )1(.اٍ تشای احثات ایيکِ «چیضی ٍجَد ًذاسد» استذالل خَد سا تا جولِ «الٍجمَد،
الٍجَد است» آغاص هیکٌذ ٍ هیگَیذ :یا تیي ٍجَد ٍ الٍجَد فشقی ًیست یا تیي ایي دٍ فشقمی اسمت .اگمش
تیي ایي دٍ فشقی ًثاضذ ،دس ًتیجِ چیضی ٍجَد ًذاسد ،چَى اص یک قشف الٍجَدٍ ،جمَد ًمذاسد ٍ اص قمشف
دیگش تش فشؼ ٍجَد تا الٍجَد فشقی ًذاسد لزا ٍجَد ّن ٍجَد ًذاسدٍ .لی اگش تیي ایي دٍ فشقمی تاضمذ ،دس
ایي غَست الٍجَد ٍجَد خَاّذ تَد ٍ چَى ٍجَد ّن ؾذ الٍجَد است ،دس ًتیجِ ٍجَد هَجَد ًخَاّذ
تَدً )2(.تیجِ آىکِ :گضاسُ «چیضی ٍجَد ًذاسد» احثات هی ضَد .دس ًقذ استذالل گشگیاس هیتمَاى گامتٍ :ی
فشقی تیي ٍجَد ،هَجَد ٍ الٍجَد دس ًهش ًگشفتِ است .اص قشف دیگش ،اگش تمشای الٍجمَدٍ ،جمَد فمشؼ
ضَد ،دیگش الٍجَد ًخَاّذ تَدّ .نچٌیي جولِ «الٍجَد الٍجَد است» جولِ ایي ّواًی استّ .ی خثمشی
تِ ها ًویدّذ ،لزا ّی فایذُای ًذاسد ٍ فقف هَؾَو دٍتاسُ دس هحوَل تکشاس ضذُ است .دس گضاسُّای ایمي
ّواًی فقف یک هاَْم ٍجَد داسد دس حالیکِ دس یک جولِ حاهل خثش تایذ دٍ هاَْم هسمتقل تمش یکمذیگش
حول ضًَذ ٍ هخاقة سا اص ٍجَد ساتكِ ٍاقًی تیي هَؾَو ٍ هحوَل هكلمى سماصًذ ًکتمِ دیگمش ایمي کمِ
«است» دس جولِ «الٍجَد الٍجَد است» تِ هًٌای «ّست» ًیست تلکِ ًقص ساتمف سا داسد .تٌماتشایي هًٌمای
«الٍجَد الٍجَد ّست» يثاست اص ایي ًخَاّذ تَد کِ «الٍجَد ٍجَد داسد» ٍ داسای ٍجَد خاسجی اسمت.
يالٍُ تش ایي کِ اگش ّن تپزیشین کِ الٍجَد ّست ،یًٌی الٍجَدٍ ،جَد داسدً ،ویتَاى ًتیجِ گشفتٍ ،جَد،
هَجَد ًیست تِ يٌَاى هخال اص جولِ «ال اًساى هَجَد است» ًویتمَاى ًتیجمِ گشفمت کمِ «اًسماى هَجمَد
 - 1هظطفی هلکیاى،تاریخ فلسفه غرب ،ج ،1پژٍّشکدُ حَزُ ٍداًشگاُ ،قن.1379 ،ص.161
 -2عسگری یسدی ،علی ،شکاکیت (وقذ ترادله) ،چاپ اٍل ،قنً :شر بَستاى کتاب.1381 ،ص.91
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ًیست» هگش آىکِ تگَیین الٍجَد ٍ ٍجَد هتٌاقؿٌذً )1(.قذ دیگش ایيکِ ٍقتی گشگیاس هیگَیذ ّی چیمضی
ٍسای رّي هي ٍجَد ًذاسد اٍ تایذ تشای احثات اديای خَد تگَیذ ٍاقًیت داضتي داسای فمالى هًیماس خماظ
است ٍ چَى ّی چیضی ٍاجذ چٌیي هالکی ًیست ،پس ٍاقًیت ًذاسد .دس ٍاقمى گشگیماس تمِ ٍجمَد یمک
ٍاقًیتی کِ ًقص هًیاس سا داسد ايتقاد داسد پس ًویتَاًذ تگَیذ ّی ٍاقًیتی ٍجَد ًذاسد.

وتیجٍ گیری
ًسثیگشایی تِ قَس سسوی اص سَی سَفسكائیاى ٍ دس قشى پٌجن پیص اص هیالد آغاص ضذ.تش اساس تاکش
سَفیستی ،اهکاى تأسیس ًهام اخالقی هثتٌی تش هًیاس ٍاحذ ٍغیش قاتل تغییشی ٍجمَد ًمذاسدً . .قكمِ هقاتمل
ًسثیگشایی ،هكلقگشایی است.هكلقگشایی اخالقی تِ ایي هًٌاست کِ دست کن تشخی اص اغمَل تٌیمادیي ٍ
احکام اخالقی غیشقاتل تغییش ّستٌذ .هْن تشیي اًَاو ًسثی گشایمی اخالقمی يثاستٌمذ اص تَغمیایٌّ،جاسی ٍ
فشااخالقً .سثی گشایی تَغیای تِ ایي هًٌاست کِ «اسصشّای اغیل اخالقی» دس استثاـ تا چیضّمایی ًهیمش
فشٌّگ یا دیذگاُّای ضخػی ٍجَد داسد ٍ گاّی تِ گًَِای اسمت کمِ ایمي «اسصشّمای اغمیل اخالقمی»
هتااٍت ،تا ّن دس تًاسؾٌذً .سثی گشایی ٌّجاسی ًیض تِ ایي هًٌاست کِ «يلی االغَل» آىچِ تشای فمشد یما
جاهًِ ای دسست یا خَب است ،لضٍهاً تشای دیگشی دسست یا خَب ًیست ،حتمی اگمش هَقًیمت ٍ ضمشایف
هطاتِ تاضذً .سثیگشایی تَغیای ٌٍّجماسی تمِ دٍ ضمکل نماّش همیضمَدً )1 :سمثیگشایمی فشٌّگمی)2 ،
ًسثیگشایی فشدیً .سثی گشایی ٌّجاسی تش خالف ًسثی گشایی تَغمیای فمشدی ٍ ًسمثی گشایمی تَغمیای
فشٌّگ ی دس هَسد دسستی یا ًادسستی دیذگاُ اخالقی افشاد قؿماٍت همی کٌمذ ٍ ّمی دیمذگاّی سا تْتمش یما
دسستتش اص دیذگاُ دیگش ًوی داًذ .تِ قَس کلی اديای ًسثی گشایی ٌّجاسی هثتٌی تش دٍ استذالل هی تاضمذ:
تش اساس تحقیقات اسائِ ضذُ اص سَی جاهًِضٌاساى ٍ هشدمضٌاساى ٍ ...استذالل هیکٌٌمذ کمِ فشٌّمگّمای
هتااٍت سثة ضذُ است کِ حقایق اخالقی يام ٍ جْاىضوَل ٍ فشاگیش ٍجَد ًذاضتِ تاضذ ٍ چَى تمیص اص
یک ًهام اخالقی دسست ٍجَد داسدً ،وی تَاى هیاى آًْا قؿاٍت کشد ،صیشا اسصیاتی ٍ قؿاٍت هستلضم ٍجَد
هًیاس هستقل ٍ ّوگاًی است.استذالل دیگش هثتٌی تش ایي هسألِ است کِ اغالً خَتی ٍ تذی ٍجمَد ًمذاسد ٍ
ها ّستین کِ اسصشّا ٍ اغَل اخالقی سا ایجاد هیکٌین .دیذگاُ ًسثی گشایی ٌّجاسی غمحیح ًیسمت .صیمشا

1
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ًسثی گشایی ٌّجاسی تا استاادُ اص ًسثی گشایی تَغیای تِ احثات ادلِ خَد همی پمشداصد دس حمالی کمِ ٌّمَص
دستاسُ ًسثیگشایی تَغیای تحج ٍ هٌاقطِ ٍجَد داسد .يالٍُ تش ایي ،حتمی اگمش ًسمثیگشایمی تَغمیای سا
تپزیشین ،تِ تٌْایی تشای احثات ًسثیگشایی ٌّجاسی کافی ًیست .صیشا تا تشسسی هَاسدی کِ دس اتتذا تمِ ًهمش
هیسسذ اختالف اساسی دس اسصشّا ٍ سفتاسّای اخالقمی ٍجمَد داسد ،تمِ ایمي ًتیجمِ همیسسمین کمِ ایمي
اختالفّا ،دس اسصشّای پایِ ٍ اساسی ٍجَد ًذاسد.
هكاتق دیذگاُ ًسثیگشایی فشااخالق؛ دس هَسد احکام اخالقی اغلی ،ضیَُ هًقَل ٍ هًتثش يیٌی تمشای
تَجیِ یکی دس هقاتل دیگشی ٍجَد ًذاسد ،دس ًتیجِ هوکي است دٍ حکن اغلی هتًماسؼ ،ايتثماس یکسماًی
داستِ تاضٌذ.يوذُتشیي پطتَاًِ ًسثیتگشایی فشا اخالق ،هثتٌی تش:
ً )1سثیگشایی تَغیای است .تشخی افشاد تا استاادُ اص ٍجَد تٌَيات فشٌّگی ٍ اخالقی دس هیاى جَاهى یا
افشاد هختلف ،يذم ٍجَد حقیقت اخالقی ٍاحذی سا ًتیجِ گشفتِاًذ .دس تَؾیح ٍ تثییي ایي هسألِ گاتِ ضذ،
اٍالً تااٍت هیاى قَاًیي اخالقی هستلضم ایي ًیست کِ ّوِ قَاًیي تِ یک اًذاصُ هَجِ تاضٌذ .حاًیاً هیاى تاٍس
هشدم ٍ آىچِ ٍاقًیت است ّی ساتكِ هٌكقی ٍجَد ًذاسد.
 )2رٌّی داًستي اسصشّای اخالقی ،تِ ایي هًٌا کِ اغالً خَتی ٍ تذی ٍجَد ًذاسد ٍ ها ّستین کِ اسصشّا
ٍ اغَل اخالقی سا ایجاد هیکٌین .هخال گشگیاس دس ایي صهیٌِ هًتقذ است کِ تِ غیش اص هيّ ،ی چیض ٍجَد
ًذاسد (الثتِ ّذف اٍ حقیقت ضخػی ٍ فشدی خَیص است ًِ ،اًساى ًَيی) پس اگش هي ّستن ،هَجَدات
دیگش ًهیش حیَاًاتً ،ثاتات ،ساختِ رّي هي ّستٌذ .دس ًقذ گشگیاس هی تَاى گاتٍ ،ی فشقی تیي ٍجَد،
هَجَد ٍ الٍجَد دس ًهش ًگشفتِ است.
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