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هير تا  پذيري تعميماز ؛ اخالقيدو اصل عقالني براي تفكر 
  قاعده طاليي گنسلر

  ***1سيد محمد موسوي مطلق
  2حامد مرآتي

  24/11/1393:پذيرش 12/08/1393:دريافت
  چكيده

در اين . فالسفه بوده است ي ميان عقالنيت و اخالق مورد مناقشههمواره رابطه
اخالق است و هم سازگار با عقل  قبول موردتوان قواعدي را برگزيد كه هم ميان مي

-اي در اخالق و همقاعده طاليي است كه جايگاه ويژه، اين قواعد عقلي ازجمله. باشد

اديان ابراهيمي بدان اذعان داشته و سعي  كم دستكه چنان؛ چنين در دين داشته است
گنسلر به . در عصر حاضر هري ج. داران گوشزد كننداند همواره اين قاعده را به دينكرده

 قاعده طاليي توجه شاياني داشته و هم خود را بر تشريح و تبيين عقالني اين قاعده
  . باشدقاعده طاليي مدلي از سازگاري منطقي مي، بر اساس رويكرد وي. گذاشته است

گرچه كانت در . اين قواعد عقالني است ازجملهنيز  يريپذ ميتعمچنين اصل هم
هير نيز . ام. فيلسوف معاصر آر، حال نيباا؛ ه استكاربردخود اين اصل را به » امر مطلقِ«

اي در باب در اين گفتار ما پس از بيان مقدمه. اي كرده استبه اين اصل توجه ويژه
به ترجمه دو مدخل از فرهنگ تاريخي فلسفه ، اي از رويكرد هيرقاعده طاليي و خالصه

  . پردازيمهير و مدخل قاعده طاليي مي. ام. يعني مدخل آر، قاخال
، گنسلر. هري ج، هير. ام. آر، قاعده طاليي، يريپذ ميتعماصل : واژگان كليدي

  قاعده عقالني
   

                                                         
  دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه اخالق، دانشگاه قم*** 1
  قمدانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه اخالق، دانشگاه  2
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  مقدمه
، و دينِ خود با يكديگر متفاوت باشند ينيب جهان، ها در انديشه و نظرهرچه انسان

، هاي مختلفيقواعد عقلي در حوزه. كننديكسان عمل مياما در پذيرش قواعد عقالني به 
 ازجمله. هاستعموميت و شمول آن، ي اصلي اين قواعدخصيصه. دهندخود را بروز مي

اصل «، در انديشه كانت» 1امر مطلق«توان به اخالق مي اين قواعد در حوزه
چنين قواعدي هم. داشاره نمو» قاعده طاليي«و  2ام هير. آر در انديشه» يريپذ ميتعم

نيز جزو » كنيد يا مشابهگذاري در موارد مشابه ارزش«يا » پيرو وجدانتان باشيد«چون 
به بسط و توسعه قاعده  3گنسلر. هري ج، در ادوار اخير. شونداين قواعد محسوب مي

مورد پذيرش  بايدخويش را بر اين نهاده كه اين قاعده  طاليي پرداخته است و دغدغه
چنين هم. باشدمي 4اصلي صوري و مدلي از سازگاري منطقي چراكههمگان باشد 

 به كارنيز  پذيري تعميمتواند براي اصل مي، بردشرايطي كه براي قاعده طاليي نام مي
ما به توضيح مختصري در باب نظريه اخالقي هير و ، هاپيش از ورود به مدخل. رود

  . مپردازي ميقاعده طاليي 
  نظريه اخالقي هير

. نخست وي به توصيه گرايي نظر دارد. نظريه اخالقي هير شامل سه مرحله است
در مرحله اول . پردازدو در وهله سوم به سودگرايي مي پذيري تعميمدر وهله دوم وي به 

احكام  درواقع. اندتجويزي و امري، اياحكامي توصيه، وي معتقد است احكام اخالقي
به » دروغ بد است«، مثال طور به. گردنداخالقي جزئي از افعال گفتاري محسوب مي

-در فضاي فرا ، ترطور دقيقبه. اشاره دارد» دروغ نگو«اي مانند اي امري و توصيهجمله

                                                         
1 . Categorical Imperative  
2 . R. M. Hare (Richard Mervin Hare)  
3 . Harry J. Gensler 
4 . Logical Consistency 
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بدين معني كه احكام اخالقي را شناختاري و . است 2انگار شناخت نايك ، وي 1اخالق
  3.داندقابل صدق و كذب نمي

، احكام اخالقيارائه بر اين معتقد است كه در ، رسد هير در وهله اولبه نظر مي
او بر عنصر تصميم و اصل آزادي تأكيد بسيار دارد . تواند تصميم بگيردانسان آزادانه مي

-پا مي، باشد عقالني هم و آزادانه هم تواندمي تفكر اخالقيبر اين ادعا كه  درواقعو 

بر اين رويكرد اين انتقاد . است -زبان اخالق –رويكرد مربوط به كتاب اولشاين . فشارد
توان مي مثالً. انجامديباخالقي تواند به مواردي غيرمي، وارد است كه تصميمات آزادانه

  . »را بايد كشت پوستان اهيس«آزادانه تصميم گرفت كه 
اصل  -عقل وآزادي –هير در رويكرد دوم و در كتاب دوم ، براي جواب به اين نقد

شود كه لذا او بر اين معتقد مي. كند ميو عقالنيت وابسته بر آن را مطرح  پذيري تعميم
كانت نيز اين اصل را . پذير بودن را داشته باشدحكمي اخالقي است كه قابليت تعميم

 اما؛ دارد صورت سه مطلق امر. ناميد» امر مطلق«مطرح كرده بود و آن را  درگذشته
 موردنظر ترشيب اينجا در است يصور كامالً ياصل او خود يادعا به كه آن اول صورت
 ينييآ آن هيپا بر تنها: كه است نيا آن و دارد وجود ستهيبا كي فقط«: گويد مي او. است
. ) 60 :1367، كانت( »باشد عام يقانون] نييآ آن[ كه يبخواه حال درعين كه كن رفتار

، مانند قاعده طاليي پذيري تعميمدر اصل . نامنديم »پذيري تعميم« اصل را اصل نيا
ببيند دزدي امري  خواهد ميبراي مثال اگر فردي . گرددسازگاري منطقي مطرح مي

تواند آيا دزدي مي: پذيري بگذاردتعميم بايد آن را به سنجه، ناپسند و غيراخالقي است
پاسخ ! ها به دزدي روي بياورند؟ه انسانهم: يعني! ها شود؟قانوني عام در ميان انسان

                                                         
1 . Meta- Ethics 
2 . Non- Cognitivist 

، توانيم در عالم خارجرا نمي» در را ببند«ما جمله ي . اي و امري قابل صدق و كذب نيستندجمالت توصيه.  3
تواند مورد مي» در باز است«اما جمالتي كه اشاره به واقعيتي در خارج دارند مانند . به صدق و كذب كنيم متصف

  . صدق و كذب واقع شوند
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توانم از ديگران دزدي بكنم بايد بر اساس اگر من صالح بدانم كه مي چراكهخير است 
و اين با ؛ پذيري قبول بكنم كه ديگران هم مجازند از من دزدي كننداصل تعميم

  . گرددناسازگاري مواجه مي
كه روشي از قاعده  كند ميدالل هير است» تفكر اخالقي«در وهله سوم و در كتاب 

يعني تا حد امكان برآورده . انجامدبه سودگرايي مي نوعي بهپذيري طاليي و اصل تعميم
اگر ما در اخالق بخواهيم عقالني ، به باور هير. 1شدن تمايالت همگان را بيشينه كنيم

اين ، هيرمنتقدان به اين رويكرد . به سودگرايي مطلوب روي خواهيم آورد، عمل كنيم
. سازد مياند كه در بعضي مواقع سودگرايي مطلوب با شهودات اخالقي ما نانتقاد را آورده

را بكشم حتي اگر اين كار باعث بيشينه كردن رضايت همه افراد  پوستي سياهمن  مثالً
  . شود] جامعه سفيدان[/جامعه 

. گيردظر ميدو سطح براي استدالل اخالقي در ن، هير براي پاسخ به اين انتقاد
هاي با قدرت تفكر زياد و بدون ضعف، ها گاهي مانند ناظرهاي آرمانيانسان، طبق نظر او

، و گاهي در مقام زندگي روزمره و مانند عوام؛ پردازندانساني به استدالل اخالقي مي
اگر ما با سطح ناظر آرماني و با عقالنيت ...  و ها وقتهاي دروني و كمبود يعني با ضعف

، اين سطح. يابيمكامل به استدالالت اخالقي بپردازيم به سودگرايي مطلوب دست مي
 يجا بهاما سطح شهودي تفكر اخالقي . گذاردجايي براي شهودات اخالقي باقي نمي

كمبود وقت در  به علتدر برخي مواقع  مثالً. كند ميشهودات را دنبال ، تفكر درباره امور
وقتي براي تفكر در سطح ناظر  چراكه؛ كنيمجوع ميما به شهودات ر، گيريتصميم

كه اگر ما سطح ناظر آرماني را  گويد ميبنابراين هير در پاسخ به منتقدان . آرماني نداريم
براي ما  آنچهدر تفكر هير ، طوركلي به. ايمدچار مغالطه شده، با سطح عاميانه خلط كنيم

                                                         
ترين تمايالت را كاري عقالني و اخالقي است كه بيش: جا بدين معني استبيشينه كردن يا اصل سود در اين. 1

  . وردترين افراد جامعه به ارمغان آبراي بيش
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پذيري مانند قاعده اصل تعميم. باشد ميپذيري وي اصل تعميم، است موردنظرتر بيش
 قاعده بهطور خالصه حال به. شرايط مانند تخيل اخالقي محتاج است يسركيطاليي به 
  . پردازيمطاليي مي

  و اَشكال آن 1قاعده طاليي
 حدوحصر يباند كه معتقدند ارزش خوانده] طاليي[/زرين  رو ازآناين قاعده را «

 نيا بر گنسلر) . 47: 1391، عليا( »شوددارد و غالباً اصل نخستين كردار محسوب مي
. شوديم جهينت »يطرفيب« و »بودن باوجدان« شرط دو از منطقاً GR كه است اعتقاد

- يم »ليتخ قدرت« و »يآگاه« چون ييهالفهؤم مستلزم، GR بستن به كار نيچنهم
  . است ياخالق اصل كي، نيزر قاعده اي ييطال قاعده. باشد

شكل مثبت قاعده به . تواند به دو شكل مثبت و منفي بروز پيدا كنداين قاعده مي 
 گرانيد دارد دوست كه كند رفتار گرانيد با يا گونه به ديبا شخص«: اين شكل است كه

  . »كنند رفتار گونه آن او با مشابه طيشرا در
 گرانيد با اي گونه به دينبا شخص«: كهآيد شكل منفي قاعده نيز بدين ترتيب مي

  . »شود رفتار او با گونه آن ندارد دوست كه كند رفتار
 اي »يا نقره قاعده«، گاه به شكل منفي قاعده طاليي، براي تفكيك اين دو صورت

 و فعال شكل را قاعده مثبت شكل گاهچنين هم. شود مينيز گفته  2»نيميس قاعده«
 شخص شود يم باعث، قاعده مثبت شكل رايز؛ نديگو يانفعال شكلِ را قاعده يمنف شكل
. ندهد انجام را بد كار فرد گردد يم باعث يمنف شكل يول، دهد انجام را خوب كار

 مثبت شكل از ترعملى و مؤثرتر، قاعده اين منفى شكل كه هستند نظر اين بر برخى«
 »است خاص عملى دادن انجام از ترآسان، عملى انجام از خوددارى زيرا؛ است آن

                                                         
1 . Golden Rule 
2. Silver Rule 
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)Encyclopedia of Judaism, Sara E. Karesh and Mitchell M. Hurvitz, p. 

 را آن مثبت شكل، عكسبر، ديگر برخى«) . 25: 1386، به نقل از اسالمي - 212
 قدرت تنها، قاعده منفى شكل كه اندآن بر و دانندمى منفى شكل از نيرومندتر
 شيپ به را شخص عملْ براى آرمانى وضع با آن مثبت شكل آنكه حال؛ دارد بازدارندگى

عقالنيت «: گويد ميگنسلر در تعريف عقالنيت اخالقي ) . 25: 1386، اسالمي( »راندمى
به ، ديگر عبارت به؛ كه چگونه بايد احكام اخالقي را صادر كنيمناظر است به اين، اخالقي

. شوداخالقي مربوط مي –هاي يك داور آرماني يا خصلت) يا حكمت( عقل عملي
طرفي است و هم هاي صوري نظير سازگاري منطقي و بيعقالنيت هم مشتمل بر جنبه

قدرت تخيل را در  يريكارگ بهها و هاي نيمه صوري مانند آگاهي از واقعيتجنبه
وي سه بعد اصلي عقالنيت عملي را از هم تفكيك ) . 211: 1391، گنسلر( »رديگ يبرم
. و سازگاري) براي تصور نقش معكوس( كارگيري قوه تخيلبه، آگاهي از واقعيات: كند مي

باورهاي اخالقي ما به ميزاني كه شرايط عقالنيت را رعايت كنيم كمابيش معقول 
هاي تخصل] ايپاره[شرط ، وي در كتاب خود عالوه بر سه شرط مذكور. هستند

  ) . 25: 1386، اسالمي( داندشخصي را نيز دخيل مي
  و قاعده طاليي پذيري تعميمشرايط اصل 

ببريم بايد داراي  به كارپذيري را براي اينكه بتوانيم قاعده طاليي و يا اصل تعميم
  :از اند عبارتاين شرايط . سري شرايط باشيميك

  تخيل اخالقي. 1
 آن فاقد كه كسى و است تخيل از خاصى نوع مستلزم، كردن رفتار اخالقى، درواقع

 قواعد اساس بر هم اگر و باشد داشته اخالقى رفتارى، آگاهانه يا گونه به تواندنمى، باشد
 قبال در اخالقى رفتار. بود خواهد صورى و مكانيكى يا گونه به كار اين، كند عمل اخالقى
 پيرامون بر، خود رفتار پيامدهاى به بتواند فاعل شخص كه شودمى آغاز هنگامى ديگران
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 تخيل را ها آن بتواند بايد، اندنيافته فعليت هنوز پيامدها اين چون و كند توجه خويش
 همين، اخالقى تفكر عزيمت نقطه ًغالبا، سبب همين به. بيافريند خود ذهن در و كند

 از تصورى اساساً شخص كه دهندمى رخ دليل اين به، رذايل از بسيارى. است تخيل
 تخيل را خود رفتار لوازم از تصويرى خود ذهن در تواندنمى و ندارد خود رفتار پيامد
  ) . 21: 1386، اسالمي( كند

  يخبر يبآگاهي از واقعيات و عدم جهل و . 2
 عدم( ميكن درك يدرستبه را مقابل طرف احساسات و طيشرا ديبا ييطال قاعده در

 :اين است كه كند ميمثالي كه خود گنسلر در مدخل نيز بدان اشاره ) . يخبريب و جهل
 كي روزانه مانكارگران به يول، ميهست سنگ زغال پرسود معدن كي مالك ما ديكن فرض
، يبود كارگران يجا به اگر« شود دهيپرس ما از اگر ديشا. ميده ينم حقوق ترشيب دالر

 ميا كرده گمان رايز، باشد مثبت مانپاسخ »شود؟ داده تو به روز در دالر كي يداشت دوست
 كه ميبدان و ميشو آگاه امر قتيحق از اگر. كنند يزندگ توانند يم زيناچ حقوق با كارگران

ما بايد به . ميده ينم مثبت پاسخ، كند ينم تيكفا آبرومندانه يزندگ كي يبرا حقوق نيا
 از يآگاه. ديگران خواهد گذاشتاين توجه داشته باشيم كه عمل ما چه تأثيري بر 

 كه ميباش آگاه اتيواقع از، خود موردنظر مطلب درباره كه است آن مستلزم« اتيواقع
 »شود مي گريد مورد چند و امدهايپ و عواقب، هاهنيگز، احوال و اوضاع] از يآگاه[ شامل

- يم نظر صاحبان ءآرا و يشخص تجربه از عمدتاً را ها نيا«. ) 284:نظر و نقد، گنسلر(
، ميباش جهل در اي بوده نادرست ما يآگاه كه يزانيم به«. ) 212، 1391، گنسلر( »ميآموز
 از است الزم نيچنهم...  است ناقص و وبيمع زين مانياخالق تفكر زانيم همان به

 آن از امر نيا. ميباش آگاه مانياخالق عواطف و احساسات يريگشكل نحوه و خودمان
 تا ميتوانيم، ميبشناس را مانياخالق يباورها و عواطف خاستگاه اگر كه دارد تياهم جهت
  . ) 285و284:نظر و نقد، گنسلر( »ميببر نيب از را خود تعصبات، ياريبس اندازه
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  وجدان اخالقي. 3
، نمايدمي تبديل زرين قاعده از بحث در محوري موضوع يك به را» وجدان« آنچه

 از ما مقصود اينجا در. نيست معنادار، اخالقي وجدان بدون قاعده اين كه است نكته اين
 او صحيح اخالقي باورهاي با شخص هايخواسته و رفتارها كه است اين اخالقي وجدان

 داريم تمايل كه كنيممي فرض، مثال عنوان به. كند عمل آن مطابق وي و باشد هماهنگ
 باشد طور نيا اگر، هستيم يباوجدان انسان حال نيدرع و بدزديم را ماندوست ماشين تا

 همان در اگر بخواهيم كهآن مگر دزديمنمي را او ماشين باشيم يباوجدان انسان اگر يعني
 كه است اين ما اخالقي باور مثال اين در. بدزدد را ما ماشين هم او باشيم شرايط

 يوجدان يب آدم بدزديم را او ماشين اگر رو نيازا؛ خطاست دوست ماشين دزديدن
 آيدمي بيرون اخالقي وجدان دل از، زرين هقاعد بگوييم توانيممي بنابراين. هستيم

  . ) 194 : 1390، گنسلر(
  يطرف يب. 4
-گذاريمستلزم آن است كه در مورد اعمال مشابه ارزش، طرفي بي«طور خالصه به

نباشد كه  طور اينهاي ما يعني قضاوت؛ ) 1391:216، گنسلر( »هاي مشابهي كنيم
  . بدون هيچ دليلي موردي را بر مورد ديگر ارجحيت دهيم

  سازگاري و قاعده طاليي
الزم است سازگاري را «. قاعده طاليي نوعي از سازگاري است، طبق رويكرد گنسلر

، وسيله -سازگاري هدف، به معنايي موسع رعايت كنيم كه شامل سازگاري در باورها
، گنسلر( »بشود شمول جهانطاليي و ضابطه  قاعده، طرفيبي، باوجدان بودن

ميان هدف و وسيله ما و ميان احكام اخالقي ، درواقع بايد ميان باورهاي ما. )1391:211
به عقيده من ، افزون بر اين«. و نحوه زيست اخالقي ما هماهنگي وجود داشته باشد

قبال ديگري كه بر طبق آن نبايد در ( طاليي است قاعده بهمتضمن سازگاريِ مربوط 
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، گنسلر( ») گونه رفتار شودبا ما آن، طوري عمل كنيم كه نخواهيم در موقعيتي مشابه
بايد به ياد داشته باشيم كه اگر بخواهيم كامالً در تفكر ناظر به عمل «) . 285:نقد و نظر

نقد و ، گنسلر( »خود معقول و منطقي باشيم به همكاري همه اين ابعاد نياز داريم
  . ) 285:نظر

-مي 1نامه تاريخي فلسفه اخالقحال به دو مدخل آرام هير و قاعده طاليي از دانش

  :پردازيم
  ) 2002-1919( 2هير. ام. آر

 سال پنجاه هان پژو اخالق ترين مهم از يكي، هير مروين ريچارد انگليسي فيلسوف
هاي زبان كتاب يعني[ گردد يبازم اشكليدي كتاب سه به او مرحله تفكر سه. است اخير

زبان او در كتاب . ]) 1981( اخالقي تفكر، ) 1963( عقل و آزادي، ) 1952( اخالق
 اينظريه، 5اند يامر و 4تجويزي احكامي اخالقي احكام كه است مدعي) 1952( 3اخالق

 :كنيد مقايسه يكديگر با را جمله دو اين. شود يم ناميده 6گرايي"توصيه كه
  )خبري(است باز درب
 )امري( ببند را درب

 اي ياجمله چنين. بيان كند را جهان درباره حقيقتي دارد قصد 7جمله خبري
، امري جمله كه درحالي. است باور يك داشتنِ آن برابر با پذيرش؛ خطاست يا و درست

 بايد را كاري چه گويد ميبلكه ؛ باشدنمي خطا يا درست و نبوده حقيقت يك كننده انيب
 درب را كسي كهاين به ماست تمايل يا خواست كننده انيب فوق امريِ جمله. داد انجام

                                                         
1. Historical Dictionary of Ethics 
2 . R. M. Hare 
3 . the language of morals 
4 . prescriptive 
5 . imperative 
6 . prescriptivism 
7 . indicative 
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 يا درست و نبوده حقايق كننده بيان ها آن. اندامري جمالت مانند اخالقي احكام. ببندد
 چگونه مورد در ما تمايل يا خواست كننده انيب اخالقي احكام، عوض در؛ باشندنمي خطا

 . است ديگران و ما كردن زندگي
 در انسان عقل هايفرآورده از بسياري. باشند عاطفي امري جمالت نيست الزم

 قوانين از ايمجموعه، آشپزي دستورالعمل كتاب يك مثالً، شوندمي بيان امري قالبي
 داراي امري جمالت، از يك اتومبيل استفاده هايدستورالعمل و، شطرنج قوانين، حقوقي
جمالت امري  ديگر با منطقي لحاظ به توانندمي ها آن؛ باشند يم منطقي هايويژگي

 استدالل مانند، باشند ديگر امري جمالت شامل منطقي لحاظ به يا و بوده ناسازگار
  :زير امري

 . ببر آنجا به را هاجعبه اين همه .1
 . هاستجعبه آن از يكي جعبه اين .2

 . ببر آنجا به را جعبه اين :نتيجه 
 خبري، عقالني بررسي و استدالل الزمه كه بگويد خواهد مي هير، مثال اين با[
 عقالني موردبررسي نيز را امري احكام و توان جمالتمي بلكه، نيست احكام بودن

 . ]قرارداد
 با منطقاً توانندنمي[ و اندابتدايي صداهايي) »!هورا«مانند ( 1آواها -نام، در مقابل

 . ]باشند ناسازگار يا سازگار يكديگر
 به تربيش روزمره هايصحبت در اخالقي احكام، 2انگاري"عاطفي از نظر صرف

) امري جمالت بين غالباً ما اخالقي هايبحث در. آواها-نام تا اندنزديك امري جمالت
 دو اين؛ نوسانيم در( $بكُشي را كسي نبايد تو( $3بايد حاوي احكام و( $نكُش را كسي$

                                                         
1 . exclamations 
2 . emotivism 
3 . ought 
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 اَه$آواي -نام با را جمالت اين اگر بود خواهد عجيب. رسندمي نظر به هم شبيه جمله
  . بگيريم يكسان ]رودمي به كار» ناخوشايند بودن«كه براي ابراز [ $اَه

 يك ما. گيرندمي مفروض را كلي اصول، محسوس اعمال با رابطه در اخالقي احكام
 كهاين، نهايتدر. ميكن يم توجيه اخالقي حقايق به اصول و ارجاع با را اخالقي حكم
 . است 1تصميم به مربوط ايمسئله، پذيريممي را اخالقي اصول كدام

 بايد اخالقي تئوري يك كه شودمي آغاز ادعا اين با) 1963( 2عقلآزادي و كتاب 
 ما. باشد عقالني هم و آزادانه هم تواندمي 3ياخالق تفكر چگونه كه دهد نشان ما به

 و بوده ما تمايالت دهنده نشان باورها اين زيرا، دهيم شكل را ماناخالقي باورهاي آزاديم
عقل  بايستي اخالقي تفكر، ديگر سوي از. نيستند اثبات قابل، هافكت از استفاده با صرفاً

 به انتقاد اين. ندهد رخ يزيچ هر تا گيرد به كار هامحدوديت برخي اعمال براي را
 اصول اگر. است اشكاالتي دچار عقالنيت با رابطه كه در شدمي وارد هير اوليه نظرات
 $نازي$ اصلِ يك ما ممكن است، است گيريتصميم به مربوط ايمسئله صرفاً اخالقي
- نگه اجباري كار هاياردوگاه در را يهوديان بايد ما ":كنيم انتخاب را اصل اين مانند

  . "داريم
 اصول يعني- اصولي چنين به انتقاد براي مستحكمي و خوب راه، ازاين پيش هير

 جديد پاسخ. كند مي باز انتقادي چنين براي را راه كتاب اخيرش در او اما؛ نداشت -نازي
: كرد مطرح - اخالق زبان - كتاب اولش در كه است اخالق زبان ويژگي دو به وابسته او

  . 5 بودن تجويزي و"4پذيريتعميم

                                                         
1. decision 
2. Freedom and reason 
3. moral thinking 
4. universalizability 
5. prescriptivity 
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 مورد در كه كنندمي مجبور را ما، پذيرند تعميم ارزش گذارانه احكام ازآنجاكه
من بايد «: فرض كنيد من بگويم. هاي يكساني داشته باشيمارزيابي، مشابه هاينمونه

 بايد من صورت آن در. »افغان است يك او چون دهم قرار آزار و اذيت مورد را Xشخص 
 به يك را خودم كه موقعيتي يعني - مشابه و معكوس موقعيتي در كه باشم باور اين بر

، اندتجويزي گذارانهارزش احكام ازآنجاكه. گيرم قرار آزار و اذيت مورد - كنم تصور افغان
 تمايل اين به بايد اين صورت در بنابراين. باشند ما خواست كننده انيب بايد اين احكام

 و آزار مورد بايد آنگاه، داشتممي قرار مشابه و شرايط معكوس در اگر كه باشم داشته
 به توانمنمي، باشم تمايلي داشته و خواسته چنين توانمنمي اگر. گرفتممي قرار اذيت
را مورد اذيت و آزار قرار دهم  Xبايد  من«"كه باشم معتقد اماوليه باور به سازگار نحوي
 و مطلوب كلي و عام قانون يك عنوانبه بايد اخالقي اصل يك. »است افغان يك او چون

مي منتقل من به، عمل نهايي اثر كه ايتخيلي هاينمونه براي حتي، باشد خواستني
  . شود

 من اگر :شودمي پديدار 2سازگاري شرط قالب در 1طاليي قاعده از نوعي، بنابراين
 باشم نداشته رضايت اما، بايد عمل الف را در قبال فرد ب انجام دهم كه باشم باور اين بر

 من صورت آن در، كه عمل الف در موقعيت فرضي مشابه در مورد خودم اعمال شود
 و درك فهم :است مراحل اين شامل 3عقالني اخالقي تفكر. ناسازگاري خواهم بود دچار

 تصور، ( گذاشت خواهد ديگران بر تأثيري چه عمل يك كهاين مخصوصاً) هاواقعيت
 تأثير ما عمل از كه[ديگر  فرد جايگاه و موقعيت در روشن دقيق و به نحوي خود كردن
) خير يا باشيم داشته توانيم باورهاي سازگاريمي آيا كهاين تعيين نهايتاً و، ]پذيردمي

                                                         
1. golden rule 
2. consistency 
3. rational moral thinking 
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 به هركسي را تقريباً ايعقالني اخالقي تفكر چنين) . شودمي نيز طاليي قاعده شامل كه
 . دهدمي سوق ها"$نازي$ اصول انكار و رد

 [1] :كنند خالي شانه هير هاياستدالل به پاسخ از توانندمي زير شرايط در هانازي

 مورد در» دهم انجام را كار نيا بايد«كه اين مثالً) احكام اخالقي صدور از كه درصورتي
 چنين كه طريقي به اما داشته باشند احكامي چنين اگر] 2[، كنند خودداري اعمالشان
 و، باشند خبر يب واقعيات به نسبت ها آن اگر ]3[، نباشند تجويزي و پذيرتعميم احكامي

 هاينازي برخي حتي. دهند قرار انشانيقربان جايگاه در را خودشان نتوانند ها آن اگر ]4[
 در بايد، بودندمي يهودي اگر كه باشند داشته تمايل اين به واقعاًممكن است ، متعصب
 چنين مورد در ما« :گويد مي مواقع اين هير در. شدندمي دارينگه اجباري كار اردوگاه
 ريچارد 1درماني شناخت از استفاده با بتوان شايد» !نداريم گفتن براي حرفي ديگر فردي
 بود خواهد مجبور نازي متعصب يك. كرد نكوهش و نقد را متعصبي افراد چنين 2برنت

به  را نفرت اين منشأ كنيم تالش بايد ما. باشد داشته نفرت بودن يهودي از شدت به
 تصورات، غلط باورهاي، اجتماعي شرايط از ناشي است ممكن كه( بفهمانيم نازي شخص
. دهيم بسط را يهوديان از او تجربيات شخصي و آگاهي و( باشد...   و يا شهيكل غالب

 اما. رفت خواهد بين از يا و كاهش يافته يهوديان از او نفرت شرايطي چنين در احتماالً
 عقالني مورد صورتبه توانمي را او نژادي هايدشمني شرايطي چنين در ترتيب هر به

  . قرارداد انتقاد
 يك به منجر طاليي قاعده روش كه كند مي استدالل) 1981( 3تفكر اخالقي

 بيشينه را همگان تمايالت شدن برآورده امكان حد تا بايد :شودمي مطلوب"4سودگرايي

                                                         
1. cognitive therapy 
2. Richard Brandt 
3. Moral thinking 
4. utilitarianism 
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 ماناخالقي تفكر در اگر بود مطلوب خواهيم سودگراي يك ما كه است معتقد هير. كنيم
 . باشيم عقالني

. است ناسازگار ما اخالقي شهودات با بعضاً، مطلوب سودگرايي كه پذيردمي هير
، دهيم قرار آزار و اذيت مورد را افغان يك كه اين خطاست كنندمي احساس افراد اغلب
 كند مي تالش هير. شود همه افراد جامعه رضايت شدن بيشينه باعث كار اين اگر حتي
 در. كند برطرف، اخالقي استدالل بودن يدوسطح عقيده به توسل با را انتقاد اين كه
 قدرت با 2آرماني"ناظرهاي( 1اند مقرب فرشتگان مانند اوقات گاهي هاانسان، هير نظر
 و هاضعف از بسياري با) 3عوام مانند گاهي و، ( انساني هايبدون ضعف و زياد بسيار تفكر

 مانند دارد سعي، اخالقي تفكر 4انتقادي سطح) . درباره امور تفكر براي كم وقت و توانايي
 تفكر اساس سطح بر اين؛ كند فكر امور درباره عقالنيت دريچه از مقرب فرشتگان
 وظايف از يكي. شودمي مطلوب سودگرايي به منجر و، اخالقي شهودات نه است انتقادي

 هاانسان ديگر و عوام شهودات در كه است قواعدي و قوانين به دستيابي، تفكر انتقادي
 شامل و بوده مرسوم و عرفي اخالقيات مانند و قوانين احتماالً قواعد اين؛ رودمي به كار

 جايبه اخالقي تفكر 5سطح شهودي. باشدمي"»نرسان آزار ديگران به« مانند مواردي
 ما، است گونه اين معموالً كه طور همان. كند مي دنبال را شهودات، درباره امور تفكر

 يا وقت كمبود با اخالقي مسئله كي درباره عقالني و انتقادي تفكر براي كههنگامي
 بنابراين. كنيممي دنبال را ها آن و كرده استفاده اين شهودات از، مواجهيم انرژي

] مشروعيتي[ نه اما، دارند اخالقي ما تفكر در قانوني و مشروع جايگاهي اخالقي شهودات

                                                         
1. Archangels : an angel of the highest rank 
2. Ideal Observers 
3. proles : a person who has low social status : a member of working class : 
PROLETARIAN 
4. critical level 
5. intuitive level 
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 استفاده كرد انتقادي سطح در شهودات از كه است نامشروع اين. انتقادي تفكر سطح در
 . كاربردبه مطلوب سودگرايي هيعل را شهودات اين مثال عنوان به و

 فراگير ييگرا زيتجو وسيلهبه مطلوب سودگرايي از او توجيه درباره هير منتقدان
، هير مدنظر مطلوب سودگرايي هيعل كه گويندمي منتقدان نيز برخي و اندشك دچار
من «: اگر ما معتقد باشيم كه. دارد وجود استاندارد طاليي قاعده سازگاري استدالل يك

، »كند برآورده را همگان خاطر رضايت كار اين اگر، را آزار دهم Xبايد شخص افغان 
 و آزار مورد خودمان، معكوس موقعيتي و شرايط در كه بخواهيم نيز را اين بايد ما آنگاه
 از استدالل اين. كنيمنمي طلب را چيزي چنين احتماالً ما اما. گيريم قرار اذيت

  . اخالقي شهودات نه، كند مي استفاده سازگاري
"پيتر شاگردش هيعل او مثالً. است داده انجام كاربردي اخالق در زيادي كارهاي هير

مي كار به را آن ترجزمي به نحوي اما پذيردمي را هير ساختار اخالقي كه( 1سينگر
-نمي 2سختگيرانه / جزمي خواريبه گياه منجر اخالقي تفكر كه كند مي استدالل) گيرد

 و خوردن گوشت كم يعني؛ شودمي 3معتدل خواريگياه رويه پذيرش باعث بلكه، شود
 خواريگياه با قياس در معتدل خواريگياه كه كند مي استدالل هير. آن دقت با انتخابِ

، شودمي منجر جزمي خواريگياه با يكساني تندرستي به :دارد را هامزيت جزمي اين
 و يماهور تپه مناطق برخي زيرا) است گرسنگي جهاني مفيدتر و قحطي ]معضل[ براي

 حيوانات سود به در نهايت و، )اند مناسب يدامدار براي كشاورزي از بيش، خشك
- نمي زنده اين صورت غير در زيرا( اند افتهي رشد مناسب طريقي به كه است پرورشي

 . )ماندند

                                                         
1. Peter Singer 
2. strict vegetarianism 
3. demi-vegetarian 
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 استدالل، گرايانه شناخت نا رويكردي پذيرش، 1ييگرا عتيطب رد ليدل به هير
 به دليل. بوده است مناقشات و مباحثات از بسياري منشأاش سودگرايي و طاليي قاعده
 . اندشده ريتفس سوء و بدفهمي دچار غالباً نظراتش، او رويكرد ظرافت و دقت

  2طالييقاعده 
تغيير در  يباكم. »گونه رفتار كن كه خوش داري با تو رفتار شودبا ديگران آن«
هاي اصل يكساني است كه در گستره وسيعي از اديان و فرهنگ] قاعده[اين ، كلمات

قاعده را براي ] اين[همگي ، خاخام هيلل و مسيح، كنفوسيوس. است شده مطرحمختلف 
اسالم ، هندوئيسم، تائويسم، بوديسم كه هم چنان. كنندميهايشان استفاده خالصه آموزه

هاي متفكران سكوالر نيز از فرهنگ، كنندو آئين زرتشت از اين قاعده پيروي مي
اين قاعده را محور تفكر اخالقي ] اديان و متفكرين[بسياري از . گوناگون پيرو آن هستند

] شمول جهانو قانوني [لي به يك اصل ك باًيتقرقاعده طاليي . دهندخود قرار مي
  . ها مشترك استها در همه زمانيعني هنجاري كه براي همه انسان – شده ليتبد

خيلي از اهل ، براي مثال. مهم است] نيز[ 3قاعده طاليي براي مردم فرهنگ خود ما
هايشان در قبال ديگران حرَف و متخصصان اغلب اين قاعده را براي توضيح مسئوليت

كنم من سعي مي«: ممكن است بگويد، يك پرستار بافكر بيترت نيا به. كننداستفاده مي
. »گونه با من رفتار شودخواستم در جايگاه آنان آنطوري با بيمارانم رفتار كنم كه مي

  . گوينديا وظايف حكومتي چيزي مشابه اين را مي، تجارت، بسياري در آموزش
كه هنگامي، ينژادپرستم در يك سخنراني ضد 1963جان كندي در  جمهور سيرئ

وي از . كرد به قاعده طاليي توسل جست نام ثبتپوست در دانشگاه آالباما اولين سياه
عنوان شهروندان به پوستشانرنگ  به علت ها آنسفيدپوستان خواست تصور كنند اگر با 

                                                         
1. naturalism 
2. Golden Rule 

  . هاستمنظور نويسنده، آمريكايي. 3
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- جاي سياهتان بايد خودشان را بهشد چه حالي داشتند؟ سفيدپوسدرجه دوم رفتار مي

به بهترين ، بدهند رأيتوانند شد نميگفته مي ها آنكردند كه به پوستان تصور مي
يا در جلوي ، توانند غذا بخورندهاي عمومي نميدر رستوران، مدارس دولتي بروند

ا آنان ب گونه اينآيا سفيدپوستان ظرفيت اين را داشتند كه . توانند بنشيننداتوبوس نمي
خواهند چگونه مي حال نيبااو  -خواهندنمي] اين را[رفتار شود؟ او مطمئن بود كه آنان 

 وطنان همخواهيم با آيا مي...  اصلي اين است سؤال«: وي گفت. با ديگران رفتار كنند
  » !خواهيم با ما رفتار شود؟كه مي ميكن رفتارمان طوري آمريكايي

 1ياللفظ تحتقاعده طاليي را عمدتاً به اين دليل كه اگر به معناي ، بسياري از فالسفه
- مي xاگر شما از «: پذيرندكنند و يا نمينفي مي، انجامدآن اخذ شود منجر به مهمالت مي

بسياري . »انجام دهيد xرا براي  يا مشابهپس چيز ، خواهيد كه كاري را برايتان انجام دهد
متفاوت  xكه شما در آن قرار داريد نسبت به  شرايطيآيد كه وقتي پديد مي، از مهمالت

  ] : ببريم به كارقاعده طاليي را  ياللفظ تحتاگر معناي [براي مثال ؛ است
سخن ) با شنوايي ضعيف( كه با پدري پير) با شنوايي خوب( خطاب به پسري .1
صداي بلند پس با ، خواهيد پدرتان با صداي بلند با شما حرف نزنداگر مي: گويد مي

". با او صحبت نكنيد

                                                         
1. Literal Golden Rule 

   LR و GR تفاوت
-با ديگران چنان رفتار كنيد كه دوست داريد در موقعيت مشابه با شما آن«: دگويبه ما مي (GR)قاعده طاليي •

  . »دگونه رفتار شو
- با ديگران چنان رفتار كنيد كه دوست داريد با شما آن«: دگويبه ما مي (LR)قاعده طاليي در تعبير ظاهري آن •

  . »در شوگونه رفتا
كاري در قبال شما انجام ، Xخواهيد اگر مي«: دداردر واقع چنين بيان مي] LR[ن قاعده طاليي در تعبير ظاهري آ

ت عبار LRدر واقع ) . 243، 1390گنسلر، (» دانجام دهي Xصورت بايد همين كار را در قبال دهد، در اين
 . شود را نداردكار برده ميبه GRكه در  »هموقعيت مشاب«
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  :جمع اين باورها مجاز نيست
  دهمقبال ديگري انجام ميمن كاري را در ."
 خواهم اين كار در همان موقعيت در قبال من نمي

". من انجام گيرد

پس او را تنبيه ، خواهيد دخترتان شما را تنبيه نكنداگر مي: به يكي از والدين .2
". نكنيد

اگر از «: گويد مي غيرموجهطور به) LR( آن ياللفظ تحتقاعده طاليي در شكل 
 آندر ، خاص در موقعيت كنوني شما با شما رفتار كنند به نحويخواهي كه ديگران مي

حتي اگر  –انجام دهيد ها آناين همان كاري است كه شما بايد در قبال  صورت
ن قاعده كاربردروش بهتر براي به، 1در مثال شماره . »خيلي متفاوت باشد شرايطشان

تصور ) اش ضعيف استكسي كه شنوايي( جاي پدرتانطاليي اين است كه خودتان را به
شما به احتمال ؛ خواهيد رفتار شودوقعيت ميو بپرسيد چگونه با شما در اين م، كنيد

مردم با صداي بلند با شما  آن صورتقوي مايليد كه اگر در آن شرايط قرار گرفتيد در 
 مادر وپدر ، اگر تنبيه معقول و به مصلحت دختر باشد، 2در مثال شماره . صحبت كنند

  . »تنبيه شومجاي دخترم بودم خواهم كه اگر بهمن مي«: بايد بتوانند بگويند
تا به  كند ميبندي قاعده طاليي پيشنهاد هري گنسلر اين روش را براي صورت

  : لوازم نامعقول دچار نشود
   

  
 
  
  
  
  
  
  

  :قاعده طاليي 
با ديگران طوري رفتار كن كه خوش داري در 

  . گونه رفتار شودموقعيتي مشابه با تو آن
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كه موقعيت  خواهد مياست و از شما » تركيب نكن«يك شكل، بندياين صورت
جاي شخص ديگري خودتان را به، ن قاعدهكاربردبراي به. دقيقاً معكوسي را تصور كنيد

اگر شما به روشي نسبت به ديگران عمل كنيد و . كنيدتصور مي در رسيدن به انجام كار
شما از قاعده ، خواهيد كه با شما به اين روش در شرايط مشابه رفتار بشودنمي
  . ايدشده خارج

اين قاعده جايگزين . است 1قاعده طاليي يك اصل سازگاري، بر اساس اين نگرش
كه بر ، راهنماي مصون از خطا كي قاعدهاين . باشدهيچ هنجار اخالقي معيني نمي

 صرفاًاين قاعده . نيست، اساس آن بگويد كدام عمل درست و كدام نادرست است
 لمانيمبا ، در قبال ديگران را اعمالمانبدين معني كه نبايد ؛ كند ميسازگاري را توصيه 

 طور بهن قاعده طاليي كاربردبه. ناهماهنگ باشد، در قبال فعلي در موقعيتي معكوس
كه عملكردهايمان بر  بدانيمما نياز داريم . كافي و تام و تمام به معرفت و تخيل نياز دارد

به ، روي زندگي ديگران چه تأثيري دارد و ما نياز داريم تا قادر باشيم كه خودمان را
  . كنيم تصور، جاي شخصي كه در معرض اين عمل قرار داردبه، وضوح و دقيق

مرتكب اشتباه  حال درعينطاليي را رعايت كنيم و باز ممكن است سازگاريِ قاعده 
. هاي معيوبي داشته باشيمخصوصاً اگر درباره نحوه رفتاري كه بايد با ما شود ميل، شويم

تصور كنيد كه صاحب يك معدن ذغال سنگ به كارگرانش با خساست يك دالر در روز 
خوبي با يك دالر در تواند بهمياو اشتباهاً بر اين باور است كه يك فرد . كند ميپرداخت 

پول  قدر همانجاي كارگرانش باشد و تمايل بسياري دارد كه اگر به، روز زندگي كند
اشتباه او . با او رفتار كنند خواهد ميكه  كند مياو با كارگرانش طوري رفتار . دريافت كند

ما نياز . ستاو ا 2يخبر يببلكه بر اساس جهل و ، ناسازگاري نيست] ي مسئلهبر سر [

                                                         
1 . consistency  
2 . ignorance 
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است كه قاعده  اين صورتو تنها در ؛ ها تصحيح كنيمداريم ديدگاه وي را درباره واقعيت
  . پرداخت او به كارگرانش باشد ي نحوهاي در باب تواند سنجهطاليي مي

اما سازگاري قاعده ، دهديك متعصب نازي را تصور كنيد كه يهوديان را شكنجه مي
اگر يهودي  خواهد ميقدر از يهوديان متنفر است كه او آن؛ كند ميطاليي را نيز رعايت 

اين فرد نازي اميال معيوبي دارد كه از تنفر از . شود گونه شكنجهنيز باشد با وي رفتار 
 منشأ اين تنفر را بفهمانيم ها آنما بايد سعي كنيم تا به . است گرفته نشأتيهوديان 

 هذا يعل وقس، تصورات غالب، اورهاي غلطب، ممكن است ريشه نفرت او از شرايط جامعه(
تا معرفت و تجربيات شخصي خود را در قبال يهوديان به طريقي آزاد و ) آيد وجود به

احتماالً اگر او اين عمل را انجام دهد تنفر وي از . بسط و توسعه دهند 1بدون تعصب
استدالل مبتني بر قاعده  ]است كه ازآن پس[و ، روداز بين مي] حتي[يهوديان كم يا 

  . رودمي به كارطاليي به يك شيوه متعارف 
ما بايد ، كهاين: كند ميتبعيت ] نيز[قاعده طاليي از دو هنجار سازگار ديگر 

خواهيد دوچرخه زهرا را بدزديد و فرض كنيد فرض كنيد مي. باشيم طرفبيباوجدان و 
تان را در سازگاري با باورهاي اخالقي التانياماعمال و : يعني( كه شما باوجدان هستيد

) . ارزشيابي يكساني درباره اعمال يكسان داريد: يعني( طرف هستيدو بي) داريدنگه مي
بخواهيد دوچرخه شما در شرايط  كه نيا مگر، پس شما دوچرخه او را نخواهيد دزديد

  :دهد مياين نمودار مراحل را در استنتاج نشان . مشابه دزديده شود
   

  
  
  

                                                         
1. Open way 
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- ما نمي: كنيدهستيد پس از قاعده طاليي تبعيت مي باوجدانو  طرف يباگر شما 

كه بخواهيم آن كار در شرايط خواهيم چيزي را براي فرد ديگري انجام دهيم مگر اين
  . مشابه براي ما انجام شود

- به: براي مثال. اندي فكري متفاوتي دفاع كردهها جنبهمردم از قاعده طاليي در 

در ( عنوان يك هنجار فرهنگيبه، ) در اخالق كتاب مقدس( امر الهي يك عنوان
در عاطفي انگاري و ( عنوان بيان احساسات خير انديشانهبه، ) اخالقي ييگرا ينسب

كه عنوان اينبه، ) در سودگرايي( عنوان داشتن نتايج اجتماعي خوببه، ) شخصي انگاري
نفع شخصي خودمان را برآورده  جهت بدينبه ما كمك كند تا با مردم مشاركت كرده و 

كه معني اصطالحات اخالقي بر آن عنوان اينبه، ) در هابز و بحث كارما مثالً( كنيم
در ( عنوان خواسته سازگار با عقل محضيا به، ) در نظريه هير مثالً( مبتني هستند

  ) . كانت شمول جهانضابطه 
  

شما راضي هستيد 
تان در دوچرخه

وضعيت مشابه دزديده 
 . شود

اعتقاد داريد اشكالي ندارد
دوچرخه شما در وضعيت مشابه 

 دزديده شود

شما دوچرخه ي زهرا 
 . دزديدرا مي

معتقديد كه اشكالي ندارد
 . دوچرخه او را بدزديد

 وجدان
 

 بي طرف 

 با وجدان
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  :گيرينتيجه
نامه تاريخي فلسفه اخالق يعني ترجمه دو مدخل از دانش، به نظر رسيد آنچه
گذشت دو اصل عقالني كه در اخالق  كه همچنان. هير و قاعده طاليي بود. ام. مدخل آر

 نظر به. و قاعده طاليي است، پذيري كه مورد تأكيد هير استرود اصل تعميممي به كار
. 3؛ وجدان. 2؛ قدرت تخيل. 1يعني  ها آن يريكارگ بهرسد اين دو اصل در شرايط مي
چنين طبق هم. كنندبه يكسان عمل مي يخبر يبآگاهي و عدم جهل و . 4؛ طرفيبي

- بي يسو بهگردد و انسان را قاعده طاليي نوعي از سازگاري محسوب مي، رويكرد گنسلر

پذيري در داشت كه اصل تعميم مدنظرتوان را ميالبته اين نتيجه . دهدطرفي سوق مي
با ديگران طوري رفتار كن  –اينكه قاعده طاليي . اين نقطه نيز مانند قاعده طاليي است

چنان  – پذيري تعميمبا اصل  -گونه رفتار شودكه خوش داري در همان موقعيت با تو آن
يكي باشد جاي بحث و  -رفتار كن كه بتواني اين رفتار را قانوني عام در جهان بداني

چنين هم. اندرسد اين دو اصل عقالني بسيار به هم نزديكاما به نظر مي. مناقشه است
كه اين البته نياز به جستاري ؛ امر مطلق كانت را هم با اين اصول سنجيد توان مي

  . جداگانه دارد
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گفتاري در حكمت [بنياد مابعدالطبيعه اخالق ، 1367، امانوئل، كانت .3
". انتشارات خوارزمي، تهران، عنايت و علي قيصريحميد ، ]كردار
، تهران، مهدي اخوان، اخالق صوري، 1391، هري جي، گنسلر .4

". انتشارات علمي فرهنگي
، مهدي اخوان، يك نظريه صوري شده اخالقي، هري جي، گنسلر .5

  319 -  283صفحات ، شماره اول و دوم، سال دوازدهم، مجله نقد و نظر
 يمهد، معاصر اخالق فلسفه بر يدرآمد، 1390، ج يهر؛ گنسلر .6
". يفرهنگ يعلم انتشارات، تهران، اخوان
". انتشارات مشهور، قم؛ ترجمه محمد دشتي، 1379، هالبالغ نهج .7
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