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زوتط حويسضيا هحثَتي آضاًي
اؾتازياض زاًكگاُ انفْاى

(تاريخ دريافت ،89/11/19 :تاريخ پذيزش)93/30/30 :

چكيده:
ضٍاًكٌاؾي اذاللي يىي اظ هثاحج هْن زض فلؿفِ اذالق اؾت وهِ اههطٍظُ فيلؿهَفاى
اذالق تَرِ ذاني تساى هيوٌٌس .تٗسازي اظ قاضحاى اذيط فلؿفِ ًيچِ ههيوَقهٌس تها تها
تمطيط هَيٕ ًيچِ زض ضٍاًكٌاؾي اذاللي ،زض همام هَيٗي ًَ ٍ لاتلتَرِ ،آى ضا زض تطاتهط
هَيٕ ضٍاًكٌاؾي اذاللي واًتي ٍ ايي ازٖاي اٍ لطاض زٌّس وهِ تثيهييّهاي ؾهَمقرههيِ
ضٍاًكٌاؾي اذاللي ّيچ ًؿثت ٍ ضتُي تا اذاللي وِ تٌا تِ ازٖا اظ هَيهٗي اٍ قرههي
ضفتاضّا ٍ اٖوا ها ضا ّسايت هي وٌس ًساضز .يىي اظ هؤلفِّاي انلي ضٍاًكٌاؾهي اذاللهي
واًت هفَْم اضازُ ٍ تأهل تطاي ٖول اؾت .زض ايي همالِ ًكاى زازُ هيقَز چگًَِ ،تِ ًٓهط
تٗسازي اظ هفؿطاى اذيطً ،يچِ تا تثييي ايي هفاّين تط اؾاؼ ًٓاهي اظ اهيها ٍ تهسٍى ّهيچ
گًَِ تَؾل تِ فاٖل يا اضازُاي هؿتمل ٍ هزعا آًْها ضا اظ ضٍاًكٌاؾهي اذاللهي ذهَز َهطز
هيوٌسً .تيزِ ضٍاًكٌاؾي اذاللي ًيچِ  -اگهط تحليهل اٍ زضؾهت تاقهس -ايهي اؾهت وهِ
تثييي ّاي ؾَم قرهي ضٍاًكٌاؾي اذالق ًكاى هي زٌّهس وهِ هَيهٕ وهاًتي لاتهل زفهأ
ًيؿت.
واژههاي کليدي :ضٍاًكٌاؾي اذاللي ،تأهل تطاي ٖول ،اضازُ ،اهيا ٍ َٖاَف.
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مقدمه
يىي اظ هثاحج هْن زض فلؿفِ اذالق ،هثحج ضٍاًكٌاؾي اذاللي اؾت .ضٍاًكٌاؾي اذاللي
تا ضٍاًكٌاؾيِ آًگًَِ فاٖليتي ؾط ٍ واض زاضز وِ ها زض افٗا اذاللي ٍ يا غيطاذاللي اٖوا
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هي وٌين ٍ اظ رولِ هؿائل آى ايي اؾت وِ آيا چٌيي فاٖليتي تِ لحاِ ضٍاًكٌاذتي اؾاؾاً اهىاى
زاضز؟ اگط رَاب هخثت اؾت ،تِ چِ اًگيعُّايي ًياظ زاضز ،ذاؾتگاُ ٍ ؾطچكوِ آى اًگيعُّا
چِ هيتَاًس تاقس ٍ چِ ؾاظٍواضّاي ٖاَفي ٍ قٌاذتياي ٍرَز زاضز وِ ايي اًگيعُّا ضا تِ
ٖول هٌزط ؾاظًس؟
تِ ظتاى ؾازُ ،ؾطٍواض ضٍاًكٌاؾي اذاللي تا هؿائل هطتٌَ تِ فاٖلّاي اذاللي ،اًگيعُ
اذاللي ٍ ًمف ٖمل ،هيل ٍ لصت زض ٖول ٍ تزطتِ اذاللي اؾت.

ؾٌت «اذالق فًيلت» ،وِ اهطٍظُ هسافٗاًي چَى ّطؾخَظ 1اظ آى زفأ هيوٌٌس ،ضيكِ زض

هَيٕ اضؾَُيي زاضز ،هَيٗي وِ تط اّويت توايالت قرهيتي حاتت ،يٌٗي هلىات ًفؿاًي،
وِ ذَز حانل تطتيت اذاللي نحيح فطظًساى اؾت ،تأويس زاضز .اظ زيگطؾَ ،ؾٌت ٖملتاٍضاًِ

وؿاًي چَى ًاگل ٍ 2زاضٍ
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زض ضٍاًكٌاؾي اذاللي ضيكِ زض هَيٕ واًتي زاضز وِ تط اؾاؼ

آى ٖمل ؾطچكوِ اًگيعـ اذاللي اؾت ٍ هىاًيؿن ٖول اذاللي هىاًيؿوي اؾت وِ زض آى
فاٖلّاي ٖالل انَلي هٗيي ضا تطاي ذَز ٍيٕ هيوٌٌس ٍ تط اؾاؼ آًْا آگاّاًِ ٍ ذَزآييٌاًِ
ٖول هيوٌٌس.
ذهلت غالة ايي زٍ ضٍيىطز ٍ ًيع غالة ضٍيىطزّاي ضايذً ،ازيسُگطفتي ضٍاًكٌاؾي
تزطتي اؾت؛ ٍيػگياي وِ تِ ًٓط قاضحاى َثيٗتتاٍضِ ًيچِ زض هَضز فلؿفِ اٍ نازق ًيؿت
چطا وِ ٍي هيوَقس تا ضٍاًكٌاؾي اذاللي ذَز ضا تط ضٍاًكٌاؾي ٍالٗيِ هثتٌي تط
َثيٗتتاٍضيِ ضٍقياـ اؾتَاض ؾاظزّ .وييرا ٍ لثل اظ پطزاذتي تِ هَيٕ واًتي ٍ ًمس ًيچِ اظ
آى الظم اؾت هؿأ لِ زيگطي ضا ًيع ضٍقي ؾاظين .زض ٍالٕ تؿياضي اظ فيلؿَفاى اذالق اظ اؾاؼ
هرالف ايي ّؿتٌس وِ ضٍاًكٌاؾي اذاللي تايس زض ضٍاًكٌاؾي ٍالٗي ،تِ هٌٗاي تزطتي ،ضيكِ
زاقتِ تاقس .ذَاّين زيس وِ تِ ازٖاي واًتيّا هؿائل ضٍاًكٌاؾي اذاللي اؾاؾاً تزطتي ًيؿتٌس.
تِ ّويي زليل تطذي اظ واًتيّا هيتَاًٌس هسٖي قًَس وِ اؾاؾاً ًٓطيِ واًتي زض پي اضائِ
فطييِاي ضٍاًكٌاؾاًِ ،آى ّن ضٍاًكٌاؾي تزطتي ًيؿت تلىِ تيف اظ ّط چيع زضنسز تياى
قطايٍ ًٓطي اهىاى فاٖليت اذاللي اؾت .اگط زيسين زض ٖول ّيچ فاٖلي ايي قطايٍ ضا
تطآٍضزُ ٍ هتحمك ًويؾاظز ًثايس ذَز ًٓطيِ واًتي ضا ذُا اًگاقت تلىِ تايس چٌيي ًتيزِ

1.Hursthouse,1999
2.Nagel,1970
3. Darwall, 1983
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گطفت وِ ّيچ فاٖل اذاللي تِ هٌٗاي ٍالٗي ٍ حميمي آى ٍرَز ًساضز .ايي زؾتِ فيلؿَفاى
چيعي تيف اظ ايي ضا ضٍقي ًويؾاظًس وِ فاٖلّاي اذاللي چِ تايس تاقٌس ٍ ايٌىِ ٖوالً ٍ زض
ٍالٕ ايي فاٖلّا چگًَِ ّؿتٌس .اظ اييضٍ ضٍاًكٌاؾي اذاللي آًْا ،تط حؿة ازٖا ،زض تطاتط
ًتايذ حانل اظ ضٍاًكٌاؾي تزطتي ّوَاضُ ههَى ٍ تيتفاٍت هيهاًس .اها فطو ًيچِ ،تٌا تِ
ازٖاي هفؿطاى َثيٗتتاٍض اٍ ،زليماً فطيي هرالف اؾت .تِ ًٓط ٍي ضٍاًكٌاؾي اذاللي تيف
اظ آًىِ زض پي تطضؾي قطايٍ ًٓطي اهىاى فاٖليت اذاللي تاقس ،تِ تطضؾي قطايُي هيپطزاظز
وِ زض آى فاٖلّاي اذاللي زض ٖول ٍ ٍالٕ تحمك يافتِاًس .زضؾت اؾت وِ ًيچِ هيوَقس-
چٌاًىِ ذَاّين زيس -تا تحليل ذَز ًكاى زّس وِ اؾاؾاً هَيٕ واًتي تا چِ اقىاالتي
ضٍتطٍؾت اها اگط فيلؿَف واًتي تط هَيٕ ذَز زض ضٍاًكٌاؾي اذاللي -هثٌي تط ايٌىِ
ضٍاًكٌاؾي اذاللي نطفاً زضنسز تياى قطايٍ ًٓطي اهىاى فاٖليت اذاللي ًِ ٍ ،قطايٍ ٖولي
تحمكيافتي آى اؾت -انطاض ٍضظز ،زض آى نَضت تايس گفت وِ تفاٍت ٍي تا ًيچِ تفاٍتي تط
ؾط زٍ ًحَُ ًگطـ اؾت وِ حس هكتطوي ًساضًس چطا وِ يىي هسٖي اؾت وِ «تايس» هؿتلعم

«تَاًؿتي» ًيؿت ،زض حالي وِ زٍهي هسٖي اؾت وِ« تايس» هؿتلعم «تَاًؿتي» ،آىّن تَاًؿتي
ٍالٕگطاياًِ اؾت( .)Knobe & Leiter,2007,83-4

زض ؾا ّاي اذيط هفؿطاى تِ ضٍاًكٌاؾي اذاللي ًيچِ تَرِ ٍيػُاي وطزُاًس تِ ًحَي وِ ايي
هثحج تِ يىي اظ چالفتطاًگيعتطيي هثاحج زض فلؿفِ اذالق ًيچِ تس قسُ اؾت .قايس يىي اظ
ًرؿتيي ٍ تطرؿتِتطيي ًَقتِّا زض ايي ظهيٌِ همالِ هكَْض تطًاضز ٍيلياهع 1زض اضائِ يه ضٍاًكٌاؾي
اذاللي وويٌِگطاياًِ 2اؾت وِ ضاُ ضا تطاي َْْض هثاحج تٗسي ّوَاض وطز؛ تِ ًٓط ٍيلياهع ًگطـ
ولي ًيچِ زض ضٍاًكٌاؾي اذاللي ٍارس زٍ رٌثِ هطتثٍ اؾت وِ تايس آًْا ضا تا يىسيگط لحاِ وطز.
ًرؿتً ،گطـ ولي ًيچِ تِ ايي پطؾف وِ ”تا چِ اًساظُ تثيييّاي ها اظ فٗاليت هتوايعاً اذاللي
هيتايؿت تِ تثيييّاي ها اظ ؾايط فٗاليتّاي آزهي تيفعايس؟“ ،اٍ چٌيي پاؾد هيزّس” :ووتطيي حس
هوىي“ ّ ٍ ،ط چِ فْوي اذاللي اظ آزهياى تيكتط اظ هَازي تْطُ تَطَز وِ تِ ََض ذال زض ذسهت
اّساف اذالقاًس _ ّوچَى تطزاقتّاي ذاني اظ اضازُ_ ها زليل تيكتطي زاضين تطاي َطح ايي
پطؾف وِ آيا هوىي ًيؿت تثييي ضٍقٌگطاًِتطي ٍرَز زاقتِ تاقس وِ نطفاً تط هفاّين ٍ
تطزاقت ّايي اؾتَاض تاقس وِ ها اظ آًْا زض هَاضز زيگط ًيع اؾتفازُ هيوٌين .ايي َلة وويٌِگطايي
1. Bernard Williams
2. Minimalistic moral psychology
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زض ضٍاًكٌاؾي اذاللي نطفاً تط پايِ توايل اُواهي زض نطفِرَيي (التهاز) اؾتَاض ًيؿت ٍ ،ايي
زٍهيي رٌثِ ًگطـ ولي ًيچِاي اؾت .تسٍى ًَٖي ضاٌّوايي زض هَضز ايٌىِ اظ چِ هَازي تايس زض
اضائِ ايي تثييي ّاي همتهساًِ اؾتفازُ وٌين ،ايي ًگطـ زچاض ّواى هكىالتي ذَاّس قس وِ پيكتط
تساى اقاضُ وطزين .ضٍيىطز ًيچِ ٖثاضت اؾت اظ تكريم زازى فعًٍي هحتَاي اذاللي زض
ضٍاًكٌاؾي تا تَؾل تًِ ،رؿت ،آًچِ يه هفؿط تا تزطتِ ،نازق ،تاضيهتيي ٍ غيطذَـتيي هوىي
اؾت اظ ضفتاض اًؿاًي زض ؾايط هَاضز زضياتس(.)Williams,1994,240-1

تؿياضي اظ هفؿطاى تٗسي ايي ًگطـ ولي ضا ،وِ تِ اضائِ ضٍيىطزي َثيٗتتاٍضاًِ ٍ تِ تٗثيط
ٍيلياهعي «ٍالٕتاٍضاًِ»() lbid, 241اظ ضٍاًكٌاؾي اذاللي هياًزاهس ،زًثا وطزُ ٍ ؾٗي هي-
وٌٌس تا تحليلي ضٍقي اظ ضٍاًكٌاؾي اذاللي ًيچِ تِ زؾت

زٌّس[1].

نيچه و نقد مفهوم اراده و تأمل بزاي عمل 1در نظز کانت
ً .1يچِ تثاضقٌاؾي اذالق ذَز ضا احطي زض «ضٍاًكٌاؾي حيَاًي» تَنيف هيوٌس
( ٍ ،)GM,III:20تا چٌيي تٗثيطي تط اّويت فَقالٗازُ ٖلَم ظيؿتقٌاذتي ،تٍِيػُ فيعيَلَغي
ٍ ظيؿت قٌاؾي تىاهلي ،وِ زض اضٍپاي ًيوِ زٍم ؾسُ ًَظزّن ضٍاد ٍ غلثِ چكنگيطي يافتِ تَز،
ٍ تالتثٕ تط اّويت اًىاضًاپصيط َثيٗتتاٍضياـ زض هَارِْ تا هؿائل ؾٌتي فلؿفي تِ ٍيػُ زض
تثييي قىلگيطي اذالق هؿيحي ٍ ًٓامّاي اذاللي زيگط ًٓيط اذالق واًتي ٍ فايسُتاٍضي ،وِ
تِ ًٓط ًيچِ ضيكِ زض ًٓام اذالق هؿيحي زاضًسً ٍ ،يع قىلگيطي آى گًَِ قرهي وِ چٌيي
اذاللي اٍ ضا هتماٖس هيؾاظز ،تأويس هيوٌس.
تطاي فْن ضٍقيتط هَيٕ ًيچِ ٍ لَاظم ضٍيىطز َثيٗتتاٍضاًِ ٍ تِ ََض ذال فيعيَلَغي
تاٍضاًة ٍي زض هَارِْ تا فلؿفِ اذالق تْتط اؾت ًرؿت تِ تثييي تماتل ايي ضٍيىطز تا ضٍيىطز
واًتي تپطزاظين وِ اؾاؾاً هٌىط ّطگًَِ اضتثاٌ هياى «ضٍاًكٌاؾي حيَاًي» ٍ فلؿفِ اذالق اؾت.
تَييح آًىِ تط اؾاؼ ضٍيىطز واًتي اذالق هتَرِ افٗالي اؾت وِ يه فاٖل هيتايؿت اًزام
زّس ٍ اظ اييضٍ ،اذالق اهطي اٍ قرهي اؾت وِ هيوَقس اٖوا ٍ ضفتاضّاي ها ضا
ضاٌّوايي وٌسٍ .اًگْي ،فلؿفِ اذالق ،اظ ًٓط واًت ،فاٖلّا ضا چًَاى هَرَزاتي ٍارس ٖمل
ٖولي وِ تٌا تِ اؾتسال ّاي ٖولي ضفتاض هيوٌٌس زض ًٓط هيگيطز .ايٌىِ آزهي چِ فٗلي تايس
اًزام زّس ضتُي تِ پؽظهيٌِ تاضيري يا فيعيَلَغيىا اٍ ًساضز ٍ تٌاتطايي تثيييّاي ؾَم
1

. Deliberation
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قرهي ًويتَاًٌس زض فلؿفِ اذالق رايي زاقتِ تاقٌس .آًگًَِ وِ زض ايي همالِ ذَاّين زيس،
ًيچِ ًِ تٌْا چٌيي تطزاقتي اظ فاٖل اذاللي ٍ چٌيي ازٖايي زضتاضُ ًؿثت ضٍاًكٌاؾي حيَاًي تا
فلؿفِ اذالق ضا لثَ ًساضز تلىِ تطاؾاؼ هثاًي َثيٗتتاٍضاًِ ذَز تثييٌي اظ ؾطقت فاٖلّاي
اذاللي فطاّن هيآٍضز وِ هثٌاي چٌيي ايطازّايي تط تثييي ؾَم قرهي ضا ؾؿت هيوٌس ٍ لصا
هيتَاًس ازٖا وٌس وِ اٍ ًِ تٌْا تِ تحج زضتاضُ هؿائلي ًاهطتٌَ تا فلؿفِ اذالق ًپطزاذتِ ،تلىِ
تا ضٍيىطزي هتفاٍت ّويي هؿائل ضا تطضؾي وطزُ اؾت.
 .2زض ًٓط واًت العام اذاللي ضيكِ زض ذهلت ٍ تَاًايي تأهل ٍ ذَزآگاّي آزهي زاضز .تِ
تٗثيط زيگط ،تَاًايي اضظـگصاضي آزهي _ يٌٗي ايي تَاًايي وِ اٍ هيتَاًس ٍ تايس تًٗي اهَض ضا
اضظقوٌس ،هزاظ ٍ حتي الظم قواضز ٍ تًٗي اهَض ضا فالس اضظـ ٍ هؤٌَ ٍ لصا اظ تايس ٍ ًثايس
اذاللي ؾري تگَيس -ضيكِ زض ايي ٍالٗيت ؾطقت شٌّي  -ضٍاًياـ زاضز وِ اٍ هيتَاًس ٍ
تايس زض تاب اهيا ٍ اًگيعُّاي زضًٍياـ اظ هَيٕ يه ًاْط فانلِگطفتِ ٍ زض آًْا تأهل وٌس.
آزهي ،زض همام چٌيي هَرَزي ،هيتَاًس ٍ تايس تطاؾاؼ زليل ٍ يا زاليلي ٖول وٌس .واًت اظ
هفَْم العام ًاهكطٌٍ («زليل هحى»يا «لاًَى ٖيٌي») تِ ٌَٖاى هفَْهي يطٍضي تطاي تثييي
تطذي ٍيػگيّاي هويع تأهل تطاي ٖول تْطُ هيتطز .تط اؾاؼ ايي هفَْم ،هي تِ ٌّگام تأهل
ٖولي اظ توايالتن فانلِ گطفتِ ٍ تهوين هيگيطم تِ وسام يه اظ آًْا اراظُ زّن تا هطا تِ ؾَي
اًزام ٖول ؾَق زٌّس .تٌاتطايي زض ايي تأهل هي تايس ذَزم ضا تِ ٌَٖاى چيعي تط فطاظ ٍ ٍضاي
ايي توايالت تياتن ،چيعي وِ توايالت ضا زض هْاض زاضز ٍ تط اؾاؼ تطًاهِ ٌّزاضگصاضاًِاي وِ
ذَزـ زاضز ،هياى توايالت ًٓن ٍ لاًَى ضا تطلطاض هيوٌس .اظ آًزا وِ ذَز ؾطچكوِاي اؾت
وِ هؿتمل اظ توايالت اهىاًي آزهي تطاي اٍ ٌّزاضّاي اذاللي ضا هكرم هيوٌس ،تِ ًٓط
واًت ذَز تٌْا هيتَاًس «ٖمل هحى» تاقس .تِ تٗثيط واًت ،ذَز حميمي فاٖل ،زليماً «ذَز
ٖالل» اٍؾت ،زض حالي وِ توايالت «ًيطٍّاي تيگاًِ»اًس (.)Kant,1958,446, 457-458

ايي تَاًايي آزهي تطاي فانلِگطفتي اظ اهيا ٍ رؿهتزَي زليلهي تهطاي اًزهام فٗهل ٍ ٖوهل،
هؿتلعم پيف فطو گطفتي اضازُ آظاز آزهي زض تٗيي تركيسى تِ ذَز اظ هَيٕ ٖولي اؾت ٍ الثتهِ
هؿتلعم ٍرَز هثاًي ٍ زاليل ٌّزاضگصاضاًِ ٖمالًي هحى اؾهت وهِ تطاؾهاؼ آًْها تتهَاى هؿهيط
ضفتاضي ذَز ضا تٗييي ًوَز .تِ ًٓط واًتٖ ،مالًهي تهَزى ايهي هثهاًي تهِ هٌٗهاي اؾهتمال آًْها اظ
تواهي اهيا ٍ توايالتي اؾت وِ هوىي اؾت فطز اًؿاًي زاقتِ تاقسٍ .نف اذيهط ايهي زاليهل ضا
اهَضي ًاهكطٌٍ ٍ ولي هي ؾاظز وِ ّط هَرَز ٖاللي تواَّ ٖالل هيتَاًس ٍ تايس تساًْا تطؾس .تهِ
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ٖالٍُ واًت هٗتمس اؾت وِ ايي زاليل زض ًْايت تِ يه «انل اٖالي اذالق» 1هيضؾٌس وهِ حهاون
تط توام اًترابّاي آزهي اؾت .تَييح آًىِ زض ًٓط واًت تَاًايي تأههل ٖولهي آزههي هثتٌهي تهط
ٖملٖ ،مل ٖوليِ ،اؾت .آىگًَِ وِ واًت زض ًمهس ًرؿهت ًكهاى ههيزّهس ٖمهل ّوهَاضُ زض پهي
ٍحههست تحههت انههَ ٍ ًْايتههاً ٍحههست ًٓههامهٌههس تحههت ووتههطيي انههَ هوىههي اؾههت
(ٌّ .)Kant,1997,A298-302/B355-9/A645-50/ B673-8گاهيوِ «ًٓامهٌسي» تِ زازُّاي
تزطتي زازُ هيقَزً ،تيزِ حانل هوىي اؾت قواض تمليلًاپصيطي اظ انَ تاقس ٍ ًهِ يهه انهل
ٍاحس .اها آًزا وِ پاي ٖمل زض حل ٍ فهل هؿائل اذاللي زض هياى اؾت ،تِ ًٓط واًهت ،هها ًهاگعيط
تايس زض ًْايت تِ يه انل اذاللي ٍاحس تطؾين چطا وِ زض غيط ايي نَضت اٖوها ٍ تههوينّهاي
هرتلف ٍ هتٌالى ّط وسام ضيكِ زض انَ اذاللي تمليلًاپصيطي ذَاٌّس زاقت ٍ ّهط انهل يهه
هَيٕ اذاللهي هتفهاٍت ضا تٌيهاى ذَاّهس ًْهاز( .)Wood,2006,342-3تهِ ًٓطواًهت ،ؾطقهت
تأهلگطاياًة آگاّي آزهي اٍ ضا ٍاهي زاضز تا اٖوالف ضا تحت يه لهاًَى ٖمالًهي ٍاحهس يها ّوهاى
انل اٖالي اذالق ّسايت وٌسٍ ،گطًِ اٍ تِ ذط تَضيساى 2هيهاًس وِ اظ هياى هؿيطّاي گًَهاگًَي
وِ اهيالف پيف ضٍي اٍ هيًٌْس ًويتَاًس هؿيطي ضا اًتراب وٌس.
واًت ايي تَاًايي ها تطاي تأهل ضا ،وِ ٍرِ هويع ها اظ ؾايط حيَاًات اؾت اًؿهاًيت ههيًاههس
( ٍ ،)Guyer, 2006, 186-7اظ اييضٍي تِ ًٓط اٍ اًؿهاًيت ؾطچكهوِ تَاًهايي هها تهطاي اضظـ
تركيسى تِ چيعي اؾت .تِ ّويي زليل ًيع ها هيتايؿهت -اگهط تٌاؾهت اؾاؾهاً تهِ چيهعي اضظـ
تسّينً -رؿت اظ ّوِ ذَزِ ايي اًؿاًيت ضا اضد گصاضين آى ّن ًِ فمٍ زض قرم ذَزههاى تلىهِ
زض ّط اًؿاى زيگطي .اظ ايٌزا واًت تِ ضٍايت لاٖسُ اًؿاًيت ذهَز زضتهاضُ اههط هُلهك ههيضؾهس:
« چٌاى ٖول وي وِ زض اٖوا ذَز اظ اًؿاًيت ،ذَاُ زض قرم ذَز ٍ ذَاُ زض زيگهطيّ ،وهَاضُ
چًَاى غايت ٍ ًِ ّطگع چًَاى ٍؾيلِ ،تْهطُ تهطزُ تاقهي» ( .)Kant,1958, 4:429زض غيهط ايهي
نَضت اظ فاٖل ٖالل زيگط چًَاى اتعاضي زض ضاُ ضؾيسى تِ ّسفي اؾتفازُ قسُ وِ ذَز آى ّهسف
تِ ؾثة اضظقي وِ فاٖليت ٖالالًِ تساى تركيسُ اضظـ يافتِ اؾهت ٍ .ايهي اههط ،تهِ ًٓهط واًهت،
هؿتلعم زؾتو ن اًحطافي ٖولي ٍ احتواالً ًَٖي تٌالى اؾت ،حا آًىِ فاٖل اذاللي ًوهيتَاًهس
تاب چٌيي ٖسماًؿزام ٍ ًاؾاظٍاضيي ضا تياٍضز .فاٖل اذاللي هيتايؿت تط اؾاؼ احتطام تهِ ليهس ٍ
تٌسّايي وِ ؾطقت ٖمالًياـ تط اٍ تحويل هيوٌس ٖول وٌس.
1

.Supreme principle of morality
2.Buridan’s ass
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چٌيي هَيٗي ،هَيٗي اٍ قرهي اؾت ٍ تِ ًٓط واًتّ ،ط ضٍيىطزي تِ اذالق وِ اظ
ايي هَيٕ تؿٍ ًياتس ًويتَاًس تِ پطؾف اؾاؾي اذالق ،يٌٗي «چِ تايس اًزام زّن؟» پاؾد
زّس .اها آيا ًيچِ ،وِ اظ هَيٕ ؾَم قرهي ٍاضز فلؿفِ اذالق هيقَز ،پاؾري تطاي واًت
زاضز؟ تطاي يافتي پاؾد ًيچِ تِ واًت هيتايؿت اظ تهَيطي قطٍٔ وطز وِ اٍ اظ شّي ٍ اضازُ
تِ زؾت هيزّس؛ يٌٗي اظ زٍ هفَْهي وِ هثٌاي ول فلؿفِ اذالق واًت ضا فطاّن هيآٍضًس.
ًيچِ زض لؿوتي اظ زاًف قازاى تثييي ظيط ضا اظ واضوطز شّي تِ زؾت هيزّس:
هٌٗاي زاًؿتي  -اؾپيٌَظا هيگَيس ًِ :ذٌسيسى ًِ ،هَيِ وطزى ًِ ،تيعاض تَزى ،تلىِ فْويسى.
اها زض تحليل ًْايي ،ايي فْويسى چِ چيع زيگطي رع نَضتي اؾت وِ زض آى نَضت ها ّط ؾة
آًْا ضا يهرا احؿاؼ هي وٌين؟ چيعي رع تطويثي اظ اهيا هتفاٍت ٍ هتماتهل ذٌسيهسى ،هَيهِ
وطزى ٍ تيعاض تَزى؟ پيف اظ آًىِ قٌاذت هوىي تاقسّ ،ط يه اظ ايي غطايع هيتايؿت ًرؿت
ًٓط يهراًثة ذَزـ ضارٕ تِ آى چيع يا حازحِ ضا ٖطيِ وطزُ تاقس؛ پؽ اظ اييً ،ثطز هياى ايي
ًٓطّاي يهراًثِ ضخ هي زّس ٍ ،گاُ ايي اهط تِ ًَٖي تٗاز هياًزاهس :آزهي ؾطز هيقَزّ ،ط
ؾِ راًة ضا تِ حك هي ياتسًَٖ ،ي ٖسالت ٍ لهطاضزاز ٍرهَز زاضز؛ ظيهطا تهِ تطوهت ٖهسالت ٍ
لطاضزاز ّوِ ايي غطايع هي تَاًٌس ّؿتي ذَزقاى ضا حفّ وٌٌس ٍ هسٖي حك ذَزقاى زض تطاتهط
يىسيگط قًَس .اظ آًزا وِ تٌْا ٍاپؿيي نحٌِ ّاي ؾاظـ ٍ ٍيٗيت ًْايي زض پاياى ايي فطايٌس
ََالًي تِ آگاّي ها پاي هيگصاضز ،چٌهيي فهطو ههيوٌهين وهِ فْويهسى ههيتايؿهت چيهعي
ؾاظـزٌّسُٖ ،از ٍ ًيه تاقس  -چيعي وِ شاتاً زض تطاتط غطايع هيايؿتس -زض حالي وِ زض ٍالٕ
چيعي ًيؿت هگط ضفتاض ذال غطايع ًؿثت تِ يىسيگط .تا زيطظهاًي فىط آگاّاًِ ضا ذَز فىهط
هي زاًؿتٌس ،اها ايي حميمت تٌْا اوٌَى تط ها آقىاض قسُ اؾت وِ ترف آٖوي اظ فٗاليت ضٍح
ها تِ نَضتي ًاآگاّاًِ ٍ غيطهحؿَؼ ضخ هيزّس .اها ها فطو هيوٌين وِ ايي غطايعي وهِ زض

ايٌزا ٖليِ يىسيگط هيرٌگٌس ،تِ زضؾتي ههيفْوٌهس وهِ چگًَهِ ذَزقهاى ضا تهطاي يىهسيگط
هحؿَؼ ؾاظًس ٍ چگًَِ تِ يىسيگط آظاض تطؾاًٌس ...تفىهط آگاّاًهِ ،تهِ ٍيهػُ تفىهط آگاّاًهِ
فيلؿَف ،ونقَضتطيي ٍ تٌاتطايي هالينتطيي ٍ آضامتطيي قهىل تفىهط اؾهت ٍ تٌهاتطايي زليمهاً
فيلؿَفاى تيف اظ ّط وؽ زيگط هوىي اؾت زضتاضُ ؾطقت قٌاذت تِ ذُا ضًٍس (.)GS,333

تٌاتط چٌيي تطزاقتي هي تَاى گفت وِ ًعز ًيچِ تماتل افالًََي هياى ٖمهل ٍ ٖاَفهِ تهِ تماتهل
هياى َٖاَف يا قَضّاي گًَِگَى ،تس هيقَز وِ ّط وسام تَاًايي ذهَيف تهطاي زليهلآٍضي ٍ
ذَاؾت تؿلٍ يافتي ضا زاضًسٍ .رِ توايع ٍ اذتهال شّي اًؿاًي ًهِ زض تولهه ٖمهل ،تلىهِ زض
«ًٓن هطتثِايي اؾت وِ زضًٍيتطيي ضاًِّاي َثٗف ًؿثت تِ يىسيگط لطاض گطفتِاًهس» (،)BGE:6
يا چٌاىوِ ًيچِ زض ؾپيسُزهاى ذاَطًكاى هيؾاظز :زض «تواهيت ضاًِّايي وِ شات يهه قهرم ضا
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لَام هيتركٌس» ( .)D,19زض للوطٍ زضٍى آزهي چيعي تِ ًام ٖمل ٍرهَز ًهساضز وهِ اظ ضاًهِّها ٍ
اهيا فانلِ تگيطز ٍ تط اؾاؼ انَ ٖمالًي هحى اراظُ فٗاليهت تهِ يىهي اظ اهيها ضا تسّهس ٍ
زيگط اهيا ضا َطز وٌس ٍ يا آًىِ اؾاؾاً ّوِ اهيا ضا تِ وٌاضي ًْس ٍ نطفاً تسٍى ّيچگًَِ هيلهي ٍ
تط اؾاؼ احتطام تِ لاًَى ٍ اظ ضٍي تىليف ٖول وٌس ،تطٖىؽً ،يچِ ًفؽ آزهي ضا تهِ «ؾهاذتاضي
ارتواٖي وِ اظ ضاًِّا ٍ اًفٗهاالت تؿهياض تكهىيل يافتهِ اؾهت» تكهثيِ ههيوٌهس (.)BGE,12,19
فطايٌسي وِ تط اؾاؼ آى آزهي هيلي ضا وٌاض هيظًس ٍ هيلي ضا تِ لاٖهسُ ٍ انهل ٖوهل ذهَز تهس
هيوٌس ،هثتٌي تط ٖمل ٍ زليل تِ هٌٗاي واًتي آى ًيؿت ،تلىِ تِ تٗثيط ًيچِ «ذَاؾهت چيهطُ قهسى
يه ٖاَفِ زض تٌياز تٌْا ذَاؾت يه يا چٌس ٖاَفِ زيگط اؾهت» ( .)BGE,117تؿهياضي اظ آًچهِ
زض ايي فطايٌس ًيع ضخ هيزّس اؾاؾاً زض للوطٍي تيطٍى اظ آگاّي فاٖل ٍالٕ هيقَز.
تَييح تيكتط آًىِ ،زض ًٓط ًيچِ،اضازُ لَُاي ًيؿت وِ تط فطاظ ٍ ٍضاي ضاًِّا ٍ توايالت ٍ
زيگط قَْاتي لطاض گطفتِ تاقس وِ فاٖل زض زضٍى ذَز آًْا ضا هيياتس ٍ احؿاؼ هيوٌس ،آًْن
زض وٌاض ٌّزاضّاي واهالً آگاّاًِاي وِ ذَز تطاؾاؼ هثاًي هٗطفتي ٍ ٖمالًي تطگعيسُ اؾت ٍ
آًْا ضا تط ول ضاًِّا ٍ توايالت اٖوا هيوٌس ،يٌٗي آًچِ ًيچِ هفَْم اضازُ چًَاى ٖمل ٖولي
هحى واًت هيًاهس ( .)WP,387تطٖىؽ ،اضازُ چيعي هؿتمل اظ ضاًِّا ًيؿت ،اظ آًْا
تكىيل قسُ اؾت ٍ اظ اييضٍ ،اضازُٖ ًِ ،لت وِ پياهس ٍ ًتيزِ تطتية يافتي ضاًِّاؾت .اضازُ
ٌّگاهي ؾط تطهيآٍضز وِ ضاًِاي چيطُ قسُ تاقس ٍ ضاًِّا ،توايالت ٍ قَْات هتٗسز زيگطي ضا
وِ زض فطز ٍرَز زاضًس تِ رْت ذاني ؾَق زّس .اظ اييضٍ ،اضازُ ًكاًِ تؿلٍ اؾت تا ٖلت
آى(.)GS,347
تِ ًٓط واًت ،آًگًَِ وِ تياى قس ،اضازُ يٌٗي «لَُ اًتراب تٌْا آًچِ ٖمل ،هؿتمل اظ توهايالت،
تههِ ٌٖههَاى تههِ لحههاِ ٖولههي يههطٍضي ،يٌٗههي تههِ ٌٖههَاى ذيههط ،تاظقههٌاذتِ اؾههت ،هههيتاقههس»
( .)Kant,1958,4,412تِ تٗثيط زيگط ،اضازُ فٗاليت هتٗيي ؾاذتي لَُ ٖولي ذَيكتي اؾت تهطاي
آًىِ غايتي ضا تزَيس وِ تط َثك يه زؾتَض 1يا انل ٖولهي ًْهازُ قهسُ اؾهت .فٗاليهت انهلي زض
اضازُوطزى اتراش انَ ٌّزاضگصاضاًِ تطاي لاٖسُ هٌسؾاذتي ضفتاضهاى اؾهت .اهيها  ،قهاهل تهاظًوَز
اتػُّا «يا ٍيٗيتّاي ٍالٕ»ي هيقًَس وِ ٍرَزقاى ضا تِ ٌَٖاى اهَض ذَقايٌس تزطتِ هيوٌين .اهها
غاياتٍ ،يٗيت ّاي ٍالٕ هوىٌي ّؿتٌس وِ ها ٖوالً ؾٗي زض تحمك آًْا زاضين .تٌاتطايي ،اضازُوهطزى
يه غايت چيعي اؾت يىؿطُ هتفاٍت اظ نطف توٌاي چيعيوطزى ،چطا وِ اضازُوهطزى هؿهتلعم آى
1

. Maxim
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اؾت وِ اٖوا هاى ضا تاتٕ يه ٌّزاض تگطزاًين ٍ ،اظ آى حيج وِ تط َثك ايي ٌّزاض ٖول ههيوٌهين،
ّوچٌيي هؿتلعم آى اؾت وِ فاٖل تَاًايياـ ضا يىزا روٕ وٌهس تها تتَاًهس آى غايهت ضا اظ َطيهك
اٖوالف ،وِ ضاُ هٌاؾة تطاي ايي واض اًترهاب قهسُاًهس ،فهطاآٍضز(نك .)Wood,1999,53-4 ..تهط
اؾاؼ ايي تثييي ،اضازُ لَُ اي يگاًِ ،هزعا ٍ هتوايع اظ تواهي اهيها هاؾهت ٍ اظ ايهي ضٍ ،فاٖهل تهِ
ٌّگام تهوين تطاي ٖول هيتَاًس تواهي اهيا  ،ضاًِّا ،قَْات ٍ ،تىاًِّاي زضًٍياـ ضا يىزا ظيهط
ًٓط تگيطز ،آًْا ضا تطضؾي وٌس ٍ تط اؾاؼ انَ ٖولي _ٍ تِ ًاگعيط ٖمالًي ٍ يطٍضي_زؾهت تهِ
اًتراب اظ هياى ايي هزوَِٖ اهيا ٍ اضازُوطزى آظازاًِ يىي اظ آًْا تعًس .چٌيي اضازُاي تِ زليل آًىهِ
تّٗيي ذَز ضا تِ ّيچٍرِ اظ اهيا ٍ قَْات زضًٍي آزهي ًويگيطز ،الثتهِ اضازُاي آظاز ًيهع ّؿهت ٍ
فاٖل اؾاؾاً تط پايِ اًترابّاي ٖمالًي آى ذَز ضا هتٗيي هيؾاظز.
زض تطاتط تطزاقت واًتيً ،يچِ تأويس زاضز وِ تهَض اضازُ زض همام چيعي وِ زض تيطٍى ٍ ٍضاي
ّوِ ضاًِّا ٍ توايالت اًؿاًي ٍ هحتَاي اهىاًي آًْا لطاض هيگيطز ،ؾطاؾط ًازضؾت اؾت .چٌيي
تهَضي هؿتلعم ًازيسُ گطفتي زًياي تؿياض پيچيسُ زضٍى ٍ گؿتطُ ٍؾيٕ ًاذَزآگاُ آزهي اؾت .آزهي
هَرَزي ًيؿت وِ رايي ٍضاي اهيا  ،ضاًِّا ٍ تىاًِّاي زضًٍياـ تٌكيٌس ،آًْا ضا ؾثه ٍ ؾٌگيي
وٌس ٍ تٌا تِ زاليل ٖمالًي ٍ آگاّاًِ يىي اظ آًْا ضا اًتراب ٍ اضازُ وٌس ٍ زيگطاى ضا وٌاض ظًس.
تطٖىؽ ،اگط يىزا هيلي وٌاض ظزُ قسُ اؾت ،ايي وٌاض ظزُقسى هثتٌي تط ٖمل ٍ زليل ًيؿت ،تلىِ،
چٌاًىِ اقاضُ قس« ،ذَاؾت چيطُ قسىِ يه ٖاَفِ زض تٌياز تٌْا ذَاؾتِ يه يا چٌس ٖاَفِ زيگط
اؾت» ( .)BGE,117تِ تٗثيط زيگط ،چٌاًىِ اقاضُ قس ،تماتل افالًََي هياى ٖمل ٍ قَضّا چيعي
ًيؿت رع تماتل هياى قَضّاي تؿياض ،وِ ّط وسام زليل ٍ ذَاؾت ذَز تطاي تؿلٍ ضا زاضًس ،تماتل
ٍ ًثطزي وِ ٖوسُ ضذسازّاي آى ًيع زٍض اظ چكن آزهي ٍ زض للوطٍ ًاذَزآگاُ اٍ ضخ هيزّس.
تِ ّويي زليل اؾاؾاً تِ ًٓط ًيچِ «اذالق تط پايِ ًيّات» تط ايي پيففطوِ ًازضؾت تٌا قسُ
وِ آزهي تط پايِ ًيات ٍ اًگيعُّاي ضٍقي ٍ قٌاذتِ قسُ ٖول هيوٌس ٍ اظ اييضٍ ؾطچكوِ
ضفتاضّايف ضا_اظ رولِ ضفتاضّاي اذاللي_تايس زض ًياّت ٍ همانس آگاّاًِ اٍ رؿت
()BGE,32؛ زض حالي وِ تِ ًٓط اٍ ،وطزاض ٍ ضفتاض آزهياى ضا تيكتط َٖاهل ًاآگاّاًِ ضٍاًكٌاذتي
ٍ فيعيَلَغيىي تٗييي هيوٌٌس تا اًگيعُّاي آگاّاًِ ٍ اضازُ هثتٌي تط تأهل ٖمالًي تطاي ٖول.
اضازُ آزهي ،زض ٍالًٕ ،تيزِ ٍ پياهس تاظي پيچيسُ هياى ضاًِّايي اؾت وِ آزهي ًويتَاًس تِ
قٌاذت وافي اظ «تٗساز ايي ضاًِّا ،لسضت ٍ ًيطٍهٌسيقاى ،رعض ٍ هسقاى» تطؾسّ« :ط اًساظُ
ّن آزهي تتَاًس تا اٖواق ذَزقٌاؾي پيف ضٍز ،تاظ ّن ّيچچيع ًاواهلتط اظ تهَيطي ًيؿت وِ
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اٍ اظ تواهيت ضاًِّايي وِ لَامترف ٍرَز (يا شات) اٍ ّؿتٌس ،زاضز» ( ،)D,119گَيي وِ ها
«چيعي رع تواقاگطاى ًثطز اًسض هياى ضاًِّا تا يىسيگط ًيؿتين»( .)D,109تٗثيط اذيط يازآٍض
گفتاض قَپٌْاٍض اؾت زض ًمس تأهل تطاي ٖول واًتي:
تَاًايي تأهل تطاي ٖول  ...زض ٍالٗيت اظ ّيچ چيع زيگطي پطزُ تطًويزاضز هگط تٗاضو
آقفتِگط اًگيعُّا وِ تؿياض ّن ضخ هيزّس ٍ ،تِ ٌّگام تيتهويوي حاون هيقَز ٍ ًثطزگاُ آى
ول ًفؽ ٍ آگاّي آزهي اؾت .ايي تٗاضو ؾثة هيقَز تا ّط يه اظ اًگيعُّا پي زض پي ٍ زض
تطاتط يىسيگط تَاًايي تأحيط ذَز ضا تط اضازُ اهتحاى وٌٌس .زض ايي حالت ،اضازُ زض ّواى ٍيٗيتي
لطاض گطفتِ وِ تسى ،آىگاُ وِ ًيطٍّاي هتفاٍت اظ رْتّاي هتماتل تط آى ٍاضز هيقًَس ،تا
ايٌىِ ؾطاًزام لَيتطيي اًگيعُ ؾايط اًگيعُّا ضا اظ ًثطزگاُ تيطٍى هيضاًس ٍ اضازُ ضا هتٗيي
هيؾاظز .ايي تطٍىزاز تهوين [ٖعم] ذَاًسُ هيقَز ٍ ،تا يطٍضت واهل ّوچَى ًتيزِ يه
ًثطز ضخ هيزّس (.)FW, 37

تثييي قَپٌْاٍض اظ تأهل تطاي ٖول ،تا زقَاضي ّاي چٌسي ضٍتطٍؾت وِ واًت زض تثييي ذَز
ؾٗي وطزُ تَز اظ آًْا ارتٌاب وٌس .تثييي قَپٌْاٍض ّط گًَِ توايع هياى فاٖلي وِ نطفاً ذَز ضا
هكغَ اًزام ايي يا آى ٖول هي ياتس ٍ ،فاٖلي وِ اًزام ايي يا آى ٖول ضا اًتراب هيوٌس ،اظ هياى
تطهي زاضز .تٗثيط ٖعم يا تهوين ّن وِ قَپٌْاٍض زض ايي تثييي تِ واض هيتطز نطفاً تٗثيطي اؾت
تطاي لَيتطيي وكف ٍ اًگيعُ اي وِ فاٖل آى ضا زض ذَز هيياتس .فيلؿَف واًتي هيتَاًس چٌيي
اقىا وٌس وِ قَپٌْاٍض تِ راي تثييي تأهل تطاي ٖول فاٖل ،اؾاؾاً نَضت هؿألِ ضا پان وطزُ
اؾت .زض ايي تثييي ،فطز نطفاً ّوچَى ْطف يا ًثطزگاُ هٌفٗل ًثطز تيي اًگيعُّاؾت .اها تطاي
ايٌىِ ٖعم ٍ تهويوي انيل اتفاق افتس ٍ گطفتِ قَز ،الظم اؾت وِ فاٖل فٗاالًِ ًِ ٍ ،هٌفٗالًِ،
ذَز ضا زضگيط ؾاظز ٍ فٗاليت اٍ نطفاً حانل غلثِ يافتي ضاًِاي تط ضاًِ زيگط ًثاقس .اظ ايي
لحاِ ،تِ ًٓط هيضؾ س وِ تطزاقت واًتي تا پسيساضقٌاؾي تأهل تطاي ٖول ؾاظگاضتط تاقسْ .اّطاً
ٌّگام تأهل تطاي ٖول ،هي ذَز ضا تا توايالت گًَاگًَي هَارِ هي تيٌن وِ تطاي ٖول تايس تطذي
اظ آًْا ضا اًتراب ٍ تطذي زيگط ضا َطز وٌن .زاقتي چٌيي لسضتي تطاي اًتراب ٍ يا وٌاض ظزى ،زض
ًٓط واًت ،هؿتلعم آى اؾت وِ ذَزِ فاٖل چيعي تط فطاظ ٍ ٍضاي ّوِ ايي توايالت تاقس .تِ
تٗثيط زيگط ،هكىل تثييي قَپٌْاٍضي زض ايي اؾت و ِ اٍ زض ٖيي پايثٌسي تِ يه رٌثِ هْن اظ
تطزاقت واًتي ،يٌٗي لحاِ ذَزِ فاٖل تِ ٌَٖاى چيعي غيط اظ توايالت اهىاًي آى ،ذَز فاٖل ضا
نطفاً ّوچَى تس ًي هٌفٗل زض تطاتط اًَأ ًيطٍّاي تيطًٍي هيزاًس وِ تط آى ٍاضز هيقًَس ٍ تحت
تأحيط لطاض هي زٌّس .توايالت تيگاًِ تا ذَز ًْايتاً چيعي ّؿتٌس وِ اضازُ فاٖل ضا تٗييي هيوٌس،
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گَيي ايي توايالت ًيطٍّايي ّؿتٌس وِ تط ؾط تولهِ ؾطظهيي ذَزِ ها تا يىسيگط زض ًثطزاًس ٍ
ؾطاًزام يىي اظ آًْا ايي ؾطظهيي ضا زض اذتياض هيگيطز.
تهِ ًٓههط ضريٌؿهتط ( ٍ )Reginster, 2006, 72ليتههط ( Leiter,2002:100-101; 2007

ً )(September):14-15يچِ زض پاضُ  101ؾپيسُزهاى هيوَقس تا ضاّهي تهطاي ايهي زقهَاضي زض
اًسيكِي قَپٌْاٍض تياتس:
ايٌىِ انالً آزهي ترَاّس تا تٌسي ٍ تيعي يه ضاًِ ضٍياضٍ قَز ،زض اذتياض ها ًيؿت؛ تِ
ّوييؾاى اًتراب ضٍـ ذال تِ ّوييؾاى واهياتي يا قىؿت ايي ضٍـ .زض ايٌزا هؿألِ
ضٍقي ايي اؾت وِ زض ول ايي فطايٌس ٖمل ها نطفاً اتعاض وَض ضاًِ زيگطي اؾت ،وِ آى ضاًِ
ذَز ّواٍضز ضاًِاي اؾت وِ تٌسي ٍ تيعيف ها ضا هيضًزاًس :ذَاُ آى ضاًِ آضاهف ،يا تطؼ اظ
تيآتطٍيي ٍ پياهسّاي ًاگَاض زيگط يا ٖكك تاقس .زض حالي وِ «ها» هٗتمسين وِ ها زاضين اظ
تٌسي ٍ تيعي ضاًِاي قىَُ هيوٌين ،زض اؾاؼ ايي يه ضاًِ اؾت وِ اظ ضاًِ زيگط قىَُ
هيوٌس؛ تِ زيگط تياى :پيفقطٌ آگاُ قسى ها اظ ايٌىِ اظ تٌسي ٍ تيعي ضاًِاي ضًذ هيتطين ايي
اؾت وِ ضاًِ زيگطي تِ ّواى تٌسي ٍ تيعي ٍ يا حتي تٌس ٍ تيعتط زض هياى تاقسً ٍ ،ثطزي
فطاضٍي ها وِ زض آى ٖملواى هيضٍز تا تِ ًاچاض راًة [يىي ضا] تگيطز(.)D, 109

تٗثيط «ٖمل تايس راًة يىي ضا تگيطز» زض ايي پاضُ ًِ تسيي هٌٗاؾت وِ ٖمل هيتَاًس تِ ٌَٖاى
اهطي هحى ٍ تط فطاظ ٍ ٍضاي ضاًِ ّا ٍ توايالت ٍ تط هثٌاي انَ ٍ هٗياضّاي هؿتمل ذَز،
تىليف ًثطز هياى ضاًِ ّاي ضلية تا يىسيگط ضا تٗييي وٌس ،تلىِ ٖمل تِ ٌَٖاى اتعاضي زض ذسهت
يىي اظ ايي ضاًِّا ،تٌس ٍ تيعتطيي آًْا ،زؾت تِ چٌيي واضي هيظًس .زض ٍالًٕ ،يچِ زض ايي ٖثاضت،
ذَز آزهي ضا (وِ تا يويط «ها» تساى اقاضُ هيوٌس) تا ذَز ضاًِّا ٍ توايالت اهىاًي يىي هيگيطز
ٍ ًيع تا ٖمل هازاهي وِ زض ذسهت ضاًِّاؾت ًِ .تٌْا چيعي تِ ًام اضازُ ٖمالًي تِ ٌَٖاى
ّؿتَهٌسي تط فطاظ ٍ ٍضاي توايالت ٍ ضاًِّايي وِ فاٖل زض ذَز هيياتسٍ ،رَز ًساضز ،تلىِ اضازُ
زض ٍالٕ چيعي رع يه تطويةتٌسي اظ آًْا ًيؿت ( .)WP,46تِ تٗثيط زيگط ،چيعي تِ ًام اضازُ
ٍاحس ٍرَز ًساضز ،تلىِ ّط اًگيعُ ٍ ضاًِ ٍ ،تِ ََض ولي ّط ّؿتَهٌس ضٍاًي ها ،ذَز اضازُ ٍ
ؾائمِاي اؾت زض پي تؿلٍ يافتيً .يچِ زض ّويي ظهيٌِ ،ذَز يا اضازُ ضا تِ ؾاذتاضّاي ارتواٖي ٍ
ؾياؾي وِ اظ افطاز يا ًفَؼ گًَاگَى تا هٌافٕ ٍ ذَاؾتّاي گًَاگَى تكىيل قسُ ،تكثيِ هيوٌس
( .)BGE,19تطاي ًوًَِ ،ذَز ضا هيتَاى ّوچَى پاضلواًي زاًؿت هتكىل اظ پاًهس ًوايٌسُ تا
ؾليمِّا ،ذَاؾت ٍ اضازُّاي هتفاٍت ،وِ تا اييّوِ حانل چيعي رع تهَية يه لاًَى ٍاحس
ًيؿتّ .واًگًَِ وِ زض ايٌزا ًوي تَاى پاضلواى ضا ًْازي نطفاً هٌفٗل تِقواض آٍضز ،ذَز ٍ اضازُ
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آزهي ًيع ،تط ذالف ًٓط قَپٌْاٍض ،هٌفٗل ًيؿت .تا چٌيي تطزاقتي اظ اضازُ ٍ ذَز فاٖلً ،يچِ
هيتَاًس تِ زقَاضي قَپٌْاٍضي ًيع تطذَضز ًىٌس چطا وِ تط َثك ايي تطزاقتٌّ ،گاهي وِ ايي
توايالت گًَاگَى ّط يه زض نسز چيطگي يافتي ّؿتٌس ،اؾاؾاً فاٖل هؿتمل ٍ رسا اظ ضاًِّايي
وِ ًاگعيط تا ضز تطزاقت واًتي تايس هٌفٗل تاقسٍ ،رَز ًساضز.
تطزاقت واًتي تطاي تثييي ايي رٌثِ اظ پسيساضقٌاؾي تأهل تطاي ٖول هُطح قسُ تَز وِ
هي تِ ٌّگام تأهل تطاي ٖول ،گَيي اظ توايالت ٍ گطايفّاين فانلِ هيگيطم ،تًٗي ضا
اًتراب ٍ تًٗي زيگط ضا وٌاض هيظًن .گَيي هي چيعي رسا اظ ايي اهيا ٍ هؿلٍ تط آًْا ّؿتن.
ايي ٍالٗيت تٍِيػُ ٌّگاهي تطرؿتِ هيقَز وِ هي تهوين هيگيطم تطذي ذَاؾتِّا ٍ
توايالتن ضا ًازيسُ تگيطم .تطاي ًوًَِ هي االى زض ؾاٖت ً 12يوِقة توايل قسيسي تِ ذَاب
زاضم ،اها تط ايي توايل غلثِ هيوٌن ٍ تا چٌس ؾاٖت زيگط هُالِٗ ذَز ضا ازاهِ هيزّن .اها
آًگًَِ وِ هيتَاى اظ تطزاقت ًيچِاي اظ تأهل تطاي ٖول زضيافت ،تثييي واًتي نطفاً يه ضاُ
تطاي تثييي ايي ٍالٗيت اؾتً .يچِ ايي ٍالٗيت ضا ًيع تط اؾاؼ تطزاقت ولي ذَز اييگًَِ
تثييي هيوٌس« :اضازُ چيطُ قسى تط يه قَض ٍ ٖاَفِ زض اؾاؼ نطفاً اضازُ يه يا چٌس قَض ٍ
ٖاَفِ زيگط اؾت»( .)BGE,117تأهل تطاي ٖول هيتَاًس هطا تِ ؾَي چيطُ قسى تط فكاض ٍ
ًيطٍي اًگيعقي يه يا چٌس ضاًِ ؾَق زّس ،اها ًِ تط اؾاؼ هثاًي ٍ انَ هؿتمل ٖملي وِ
يىؿطُ تا ؾايط ضاًِّا ٍ قَضّا تيگاًِ اؾت ،تلىِ تط اؾاؼ يه يا چٌس ضاًِ يا قَض زيگط.
ٍيػگي ذال ضٍاى ٍ شّي آزهي زض تطذَضزاضي اظ ٖمل ًيؿت ،تلىِ زض ايي اؾت وِ
«زضًٍيتطيي ضاًِّاي َثيٗتف زض چِ ًٓن هطتثِاي ًؿثت تِ يىسيگط لطاض هيگيطًس»
( .)BGE,6ضٍاى ٍ شّي آزهي« ،رْاى ًاقٌاذتِ ؾَغُ» اؾت (« ٍ ،)D,116پط اظ تهَيطّاي
ٍّوي ٍ ضٍقٌاييّاي زضٍغيي ،وِ اضازُ يىي اظ آًْاؾت» ( .)TI,VI,3ايي چٌيي تهَيطي اظ
زًياي زضٍى آزهي تسيي هٌٗاؾت وِ هؿيط ظًسگي ّط فطز ٍ تِ ََض ولي قرهيتفّ ،وچٌاىوِ
ًيچِ نطاحتاً ٍاگٌط ضا هخا هيظًس حانل غلثِ يافتي يه هيل ٍ تِ تٗثيط زليكتط ،حانل
تٗاز ّاي ْطيف ٍ پيچيسُاي اؾت وِ ضاًِّا ٍ اهيا زضًٍي اٍ زض َي فطايٌسّاي پيچيسُ ًؿثت
تِ يىسيگط پيسا هيوٌٌس .زض هَضز قرم ٍاگٌط ،چٌاًىِ ًيچِ تَييح هيزّس ،ايي غلثِيافتي يه
ضاًِ ذال ٍ اٖوا ٍحست تط ول قرهيت اٍ تَز وِ تِ ظًسگي اٍ قىل زاز ٍ ًِ حانل
آگاّاًِ تطزاقت ذاني اظ ظًسگي ٍ تالـ تطاي تحمك آى(.)WB,2
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چٌيي هالحٓات َثيٗتتاٍضاًِ ٍ فيعيَلَغيىالي زضتاضُ شّي ٍ ضٍاى آزهي ،هالحٓاتي ؾَم
قرهي ّؿتٌس ٍ لصا ،چٌاًىِ زض آغاظ ايي هثحج ٌَٖاى قس ،تا ايي ايطاز ضٍتطٍيٌس وِ زض
فلؿفِ اذالق ٍ زض للوطٍ ٖمل ٖولي آًچِ هْن اؾت ًِ اييزؾت هالحٓات ،تلىِ هالحٓات
ٖولي هطتٌَ تِ چيؿتي ٍ ؾطقت فطايٌس تهوينگيطي اؾت .فاٖل ذَز ضا چٌيي هيياتس وِ زض
حا تهوينگيطي اؾت ٍ ايي فطايٌس تهوينگيطي چيعي اؾت وِ آزهي زض ذَز هيياتس ٍ
احؿاؼ هيوٌس .اها اگط زض ًٓط تگيطين وِ يىي اظ هؤلفِّاي انلي تطزاقت واًتي اظ فطايٌس
تهوينگيطي تَاًايي فاٖل تطاي فانلِ گطفتي هتأهالًِ اؾت ،آًگاُ هيتَاى زضيافت وِ چطا
هالحٓات ؾَم قرهي ًيچِ زض تاب شّي ٍ ؾطقت فيعيَلَغيىا ضٍاى آزهي تِ ّيچ ٍرِ
تياضتثاٌ تا فلؿفِ اذالق ًيؿتٌس ،تلىِ ًيچِ تا چٌيي هالحٓاتي زليماً پايِّاي ضٍاًكٌاؾي
اذاللي واًتي ضا ؾؿت هيؾاظز وِ تط تَاًايي ها تطاي فانلِ گطفتي ٍ تأهل تطاي ٖول ،يا تِ
تٗثيط زيگط ،هفَْم اضازُ ،اؾتَاض اؾت.
 .3چٌاًىِ پيكتط شوط قس ،اضازُ تطاي واًت تَاًايي يگاًِاي 1اؾت هؿتمل ٍ هتوايع اظ اهيا
ها ،يٌٗي «لَُ اًتراب تٌْا آًچِ ٖمل ،هؿتمل اظ توايالت ،تِ ٌَٖاى تِ لحاِ ٖولي يطٍضي،
يٌٗي تِ ٌَٖاى ذيط ،تاظقٌاذتِ اؾت» (ّ .)Kant,1958, 4:412وچٌيي ايي تَاًايي ذَز
هيتَاًس هثٌا ٍ ذاؾتگاُ ٖول لطاض گيطز ،زض حالي وِ اهيا ها تٌْا ٍلتي هيتَاًٌس تاٖج ٍلَٔ
ٖولي قًَس وِ زض لالة يه زؾتَض ازغام قسُ تاقٌس ،تسيي هٌٗا وِ يه اًگيعُ ٍ يا هحطن تٌْا
تا آًزايي هيتَاًس اضازُ اًزام ٖولي ضا هتٗيي ؾاظز وِ فطز آى ضا زض زؾتَضـ گٌزاًسُ تاقس-
آى ضا تِ لاٖسُا ي ولي تس ؾاذتِ تاقس وِ اضازُ تط َثك آى ضفتاض ٍ اٖوا ذَز ضا ّسايت
هيوٌس -يٌٗي آًچِ وِ آليؿَى آى ضا تع ازغام هيًاهس ( .)Allison,1990,5-6, 51-2چٌاًىِ
تثييي فيعيَلَغيىي ًيچِ اظ شّي ٍ ضٍاى آزهي ًكاى هيزّس ،اٍ هٌىط ٍرَز چٌيي اضازُاي تا
ايي ذهايم اؾت .تهَيط ًيچِ اظ زًياي زضٍى آزهي تهَيط ؾاذتاض ٍ ذعاًِ اًثاقتِقسُاي
اؾت وِ زض آى ّيچ اضازُ يگاًِاي ٍرَز ًساضز؛ هزوَِٖ پيچيسُ ٍ زضّنتافتِاي اؾت اظ
اضازُّاي ذطز ،وِ ّط وسام تِ يه تاقٌسُ شٌّي -ضٍاًي ذال چؿثيسُاًسّ .ط وسام اظ ايي
تاقٌسُّاي شٌّي -ضٍاًي ،اٖن اظ ضاًِّاَٖ ،اَف ،قَضّا ٍ تىاًِّا ّوِ ٍ ّوِ انطاض ٍ
اتطاهي ،يٌٗي اضازُاي تطاي هتحمكقسى زاضًس ( .)BGE,117تِ تٗثيط اٍٍ« ،اغُ وْي «اضازُ» تٌْا
تطاي آى تِ واض هي ضٍز وِ حىايتگط يه ًتيزِ تاقسًَٖ ،ي ٍاوٌف فطزي وِ يطٍضتاً تِ زًثا
1

. a single capacity
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وخطتي اظ تأحيطات تاحسي هتٌالى ،تا حسي ّواٌّگؾاظ هيآيس:اضازُ تط ّيچ چيعي تأحيط
ًويًْسّ ،يچ چيعي ضا حطوت ًويزّس» ( .)A,14لصا ٍالٗيت زضؾت تطٖىؽ تطزاقت واًتي
اظ ضاتُِ ٍ ًؿثت هياى اضازُ ٍ اهيا اؾت وِ تط َثك آى «هَاز ذام شٌّي_ ضٍاًي»(يٌٗي اهيا ،
غطايع ٍ ضاًِّا) تا ازغام قسًكاى زض لالة زؾتَضّا تاٖج تحمك اٖوا ها هيقًَس.
ًيچِ تا وٌاض ًْازى تطزاقت واًتي اظ اضازُ هسٖي هيقَز وِ ذَزِ ّويي تاقٌسُّاي شٌّي-
ضٍاًي ،وِ واًت آًْا ضا زض تطاتط اضازُ هيًْس ،هؿتميواً هؤزي تِ ٖول هيقًَس .آًْا ًياظي
ًساضًس زض لالة زؾتَض گٌزاًسُ قًَس تلىِ ذَز هؿتميواً تِ اٖوا ها زاهي هيظًٌس .الظهِ چٌيي
تطزاقتي اًىاض اهىاى فانلِگيطي اؾت؛ ًِ تَاًايي يگاًِاي ٍرَز زاضز وِ تتَاًس فانلِ تگيطز
(يٌٗي ٖول فانلِگطفتي ضا اًزام زّس) ًِ ٍ ،هياى هَاز ذام شٌّي -ضٍاًي ٍ تاقٌسُاي وِ اظ
آًْا ،تٌا تِ ازٖاي واًت ،فانلِ گطفتِ اؾت ،تماتلي ٍرَز زاضز .تطزاقت ًيچِ هٌىط اهىاى
فانلِ گطفتي اظ زؾتِاي اظ اهيا ًيؿت ،تلىِ اهىاى فانلِ گطفتي اظ ّوِ اهيا ضا ٍ ضؾيسى تِ
هَيٗي يىؿطُ تيَطفاًِ زض لثا ّوِ اهيا ضا ًاهوىي هيقواضز.
تأويس واًت تط اهىاى چٌيي فانلِگطفتٌي زض ٍالٕ حاوي اظ پايثٌسي اٍ تِ هيطاث هؿيحيت اؾت.
هؿيحيت اًؿاى ضا ٍارس ضٍحي هيزاًس وِ اٍ ضا زض لثا ضفتاضّا ٍ وطزاضّايف هؿؤ هيگطزاًس.
واًت ًيع اظ تَاًايي ٍ لَُاي ؾري هيگَيس وِ تا فانلِ گطفتي هتأهالًِ اظ غطايع ٍ اهيا  ،ليس ٍ
تٌسّاي اذاللي تط اًترابّاي ها هيًْسّ .ن ًفؽ هؿيحي ٍ ّن اضازُ واًتي ّؿتَهٌسّاي فطزي ٍ
يگاًِاي ّؿتٌس وِ زض همام «اًتراتگط زضًٍي» زض تماتل تا زيگط ّؿتَهٌسّاي زضًٍي لطاض زاضًس .اها
تِ ًٓط ًيچِ ،چٌيي ظيطًْازي ٍرَز ًساضزّ«: :يچ ٍرَزي زض پؽ وطزى ،تأحيطًْازى ٍ قسى ٍرَز
ًساضز .وٌٌسُ نطفاً افؿاًِاي اؾت وِ تِ وطزى ايافِ قسُ اؾت» (.)GM,I,13

اگط تطزاقت ًيچِ اظ شّي ضا زضؾت تلمي وٌين ،هيتَاى گفت وِ فطايٌس تهوينگيطي،
آًگًَِ وِ واًتيّا آى ضا تهَيط هيوٌٌس ،تط فْن ٍ تطزاقتي تَّوي اظ شّي ٍ ضٍاى آزهي اؾتَاض
اؾت .تٌا تِ تطزاقت ًازضؾت آًْا اظ حَازحي وِ زض شّي ٍ ضٍاى آزهي اتفاق هيافتس ،تأهالتِ
پيف اظ ٖول ها اظ هَيٕ ٍ چكناًساظ ٍاحسي ّسايت هيقًَس وِ يىؿطُ اظ اهيا ِ ها
فانلِگطفتِ ٍ رساؾت ،زض حالي وِ تٌا تِ تطزاقت زضؾت زض ٍالٕ ايي اهيا ِ هتفاٍت هاؾت
وِ زض فطايٌس تأهل تطاي ٖول غلثِ هيياتٌس ٍ حاون هيقًَس تا آًىِ يىي اظ آًْا وِ تِ اًساظُ
وافي ًيطٍهٌس اؾت ،هَرة ٖول هيقَز .تَييح اذيط ضٍقي هيؾاظز وِ چطا تثييي ؾَم
قرهي ًيچِ اظ شّي ٍ اضازُ تطذالف ازٖاي هٗتطياى واًتي ًاهطتٌَ ًيؿت .تٌا تط ايي تثييي،
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تطزاقت واًتي زليماً اظ هاّيت ذَز فطايٌس تهوينگيطي تطزاقت اقتثاّي زاضز .اگط تثييي ًيچِ
اظ ؾطقت شّي ٍ اضازُ ضا تپصيطين ها زض همام فاٖلّايي وِ تطزاقت واًتي ضا لثَ زاضين زليماً
زض هَضز ذَزِ فطايٌس تهوينگيطي زچاض اقتثاُ ٍ تَّن قسُاين ٍ لصا هطتثاً پاؾدّاي ًازضؾتي تِ
پطؾفّايي زضتاضُ ايٌىِ چطا تِ فالى نَضت ٖول وطزُاين ،ذَاّين زاز .تسليك ٍ هَقىافي
فطايٌس تهوينگيطي ،هَئَ پػٍّفّاي ؾَمقرهي ًيچِ اؾت ٍ تطهالؾاذتي هتٗالة
ًازضؾتيِ تطزاقت واًتي ،حانل آى ٍ اظ اييضٍ زيسِ ها ضا زض ضٍاًكٌاؾي اذاللي تغييط هيزّس.
غالثاً فيلؿَفاى واًتي زض تأييس زضؾتي ٍ اٖتثاض هَيٕ ذَز زض ضٍاًكٌاؾي اذاللي تِ
زضٍىًگطي هتَؾل هيقًَس.آيا ها تِ ٌّگام تهوينگيطي چٌيي احؿاؼ هيوٌين وِ زض ها اضازُ
هؿتمل ٍ ٍاحسي ٍرَز زاضز وِ تا فانلِگطفتي هتأهالًِ اظ اهيا هثٌاي ٖول ها ضا فطاّن
هيآٍضز؟ پاؾد ًيچِ ايي اؾت وِ آًچِ هوىي اؾت ها حانل هَيٕ فانلِگيطي هتأهالًِ ذَز
احؿاؼ وٌين زض ٍالٕ اظ ز ًثطز ٍ وكوىف هياى اهيا ها حانل قسُ اؾت ٍ ،اگط
فانلِگيطي ٍ رسا قسى اظ اهيا اؾاؾاً زض ايٌزا هٌٗايي زاقتِ تاقس ،فانلِگطفتي ٍ رساقسى
اظ زؾتِاي اظ اهيا زض ظهاًي ذال اؾت ٍ ًِ فانلِ گطفتي اظ ّوِ اهيا زض آى ٍاحس .تِ تٗثيط
زليكتطً ،ىتِ اذيط تسيي هٌٗاؾت وِ اظ ًٓط ًيچِ هيتَاى گفت وِ تِ يه هٌٗا تطذي
ّؿتَهٌسّاي شٌّي_ضٍاًي هيتَاًٌس اظ يىسيگط فانلِ تگيطًس ٍ رسا قًَس .تِ ّويي زليل تِ
ًٓط ًيچِ ّط زضٍىًگطي وِ تا ذَز ايي تأحط ضا ّوطاُ زاقتِ تاقس ،وِ تهوينگيطي ٍ ٖول
هؿتلعم فانلِگيطي اظ ًَٔ واًتي آى اؾت ،تالٌؿثِ تِ ٖول حانلآهسُ نطفاً پي پسيساض اؾت.
اظ آًزا وِ هَيٕ ًيچِ زضتاضُ شّي ٍ اضازُ آزهي هَيٗي ؾَمقرهي اؾت ،زضؾتي يا
ًازضؾتي ايي پسيساضقٌاؾي تأحيطي تط آى ًساضزّ ،ط چٌس راي ايي ؾؤا ضا زاضز وِ چطا
زضٍىًگطي فاٖل تايس اٍ ضا پيَؾتِ زض هَضز ؾطقت فطايٌس تهوينگيطي زضًٍي ذَزـ تفطيثس
ٍ تاٖج قَز اٍ چٌيي احؿاؼ وٌس وِ ٖول اٍ هثتٌي تط فانلِگيطي هتأهالًِ اؾت ،زض حالي
وِ تِ ٍالٕ ٍيٕ اظ ايي لطاض ًيؿت .هيتَاى پاؾدّاي هتفاٍتي تِ ايي هؿألِ زازً .رؿت آًىِ
هيتَاى ذَز تثييي واًتي اظ پسيساضقٌاؾي ٖول ٍ تهوينگيطي ضا ظيط ؾؤا تطز چطا وِ تِ ًٓط
هيضؾس ازضان غَغا ٍ آقَب زضًٍي ٍ تٗاضو هياى اهيا وِ «حل ٍ فهل ًويقًَس» ،تلىِ
زض ًمُِاي «تِ پاياى هيضؾٌس» تِ ّواى اًساظُ ازضان فانلِگيطي هتأهالًِ ٍالٗي اؾت .زٍم
آًىِ هي تَاى تسٍى ظيط ؾؤا تطزى ايي پسيساضقٌاؾي ،تثييٌي تطاي َْْض چٌيي پسيساضقٌاؾي
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ًازضؾتي تِ زؾت زاز ،هخالً ايي تثييي هوىي وِ ها تحت تأحيط فطٌّگ ٍ ظتاًي وِ لائل تِ ًفؽ
اؾت ،ياز گطفتِاين حيات زضًٍي ذَز ضا تِ قىل ذاني تهَض ٍ زضن وٌين.
نتيجه
آًچِ زض تمطيط هَيٕ ًيچِ تياى قس ضٍقي هيؾاظز وِ پػٍّفّاي ؾَمقرهي ًيچِ
تياضتثاٌ تا ضٍاًكٌاؾي اذاللي ،فطايٌس تهوينگيطي ٍ تٌاتطايي هَيٕ ٖولي ها ًيؿتٌس .اگط لَ
تِ هَرثيت ٖلّي يا اًىاض آى تفاٍتي زض فطايٌس تهوينگيطي ايزاز ًويوٌس ٍ فاٖل زض ذهَل
چطايي اٖوالف زض ّط زٍ حا تثييٌي ٍاحس تِ زؾت هيزّس ،پػٍّفّاي ؾَم قرهي ًيچِ
تهَيطي هتفاٍت اظ ايي فطايٌس تِ زؾت هيزٌّس .ايي پػٍّفّاي ؾَم قرهي ًكاى هيزٌّس
وِ پسيساضقٌاؾي تهوينگيطي -اگط زض زضؾتي تهَيط واًتي چَى ٍ چطا ًىٌين ٍ تپصيطين وِ ها
اظ َطيك زضٍىًگطي ٍالٗاً چٌاى ازضان هيوٌين وِ گَيي اظ اهيا هاى فانلِاي هتأهالًِ
گطفتِاين -هثٌاي هٗتثطي تطاي فلؿفِ اذالق تِ زؾت ها ًويزّس ،چطا وِ ايي پػٍّفّا
زاليلي وافي تط ًازضؾتي ايي پسيساضقٌاؾي فطاّن هيآٍضًس.
تِ ٖثاضت زيگط ،پػٍّفّاي ؾَمقرهي ًاهطتٌَ ًيؿتٌس چطا وهِ ًتيزهِ آًْها ايهي اؾهت وهِ
فطايٌس تههوينگيهطي زض ٍالهٕ تهِ گًَهِاي تؿهياض هتفهاٍتتهط اظ آًچهِ هها زضن ههيوٌهين ،يٌٗهي
پسيساضقٌاؾي تهوينگيطي ،اتفاق هي افتس ٍ لهصا فاٖهل زض پاؾهد تهِ چطايهي اٖوهالف تايهس تثييٌهي
زيگطگًَِ اظ آًْا تِ زؾت زّس .اگط واًتيّا پسيساضقٌاؾي ٍ زضٍىًگهطي هها ضا قهاّسي وهافي تهط
فانلِگيطي هتأهالًِ هيزاًٌس ،آًگاُ تايس گفت ايي زضٍىًگطي ٍ پسيساضقٌاؾي ضا تٌْا ٍلتي هيتهَاى
زا تط ٍالٕ زاًؿت وِ زاليلي وافي ٍ لإًوٌٌسُ تط ًازضؾتي ٍ گوطاُؾاظي آى ًساقهتِ تاقهين ،حها
آًىِ تِ ًٓط ًيچِ چٌيي زاليلي ٍرَز زاضًس .تٌاتطايي پػٍّفّاي ؾَم قرهي هيتَاًٌس ايي ًتيزهِ
ضا تِ زؾت زٌّس وِ پسيساضقٌاؾي تهوينگيطي ضتُي تِ ذهَز فطايٌهس تههوينگيهطي ًهساضز ٍ لهصا
تَؾل تِ ايي پسيساضقٌاؾي ًويتَاًس زليلي تطاي ًاهطتٌَ زاًؿتي پػٍّفّاي ؾَمقرههي تاقهس.
تسييتطتية اگط تثييي ًيچِ ضا تپصيطين آًگاُ هيتَاى زضيافت وهِ چهطا پهػٍّفّهاي ؾهَمقرههي
ًيچِ ،تط اًسام ّط ًٓطپطزاظيايي زض فلؿفِ اذالق لهطظُ ههياًهساظز وهِ اهىهاى چٌهيي فانهلِگيهطي
هتأهالًِاي ضا هثٌاي ذَز لهطاض زازُ اؾهت .اظ ايهي ضٍ تايهس گفهت وهِ ؾهَاي زضؾهتي يها ًازضؾهتي
تثيييّاي ؾَمقرهي ًيچِ ،آًْا زليماً تِ هؿائل ضٍاًكٌاؾي اذاللي هيپطزاظًس.
پينوشت
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 زض ايي همالِ ًَيؿٌسُ هيوَقس تا تط اؾاؼ تطذي اظ رسيستطيي ٍ هْنتطيي تحليلّاي.1
D,(introduction by Clark & Leiter); Knobe اضائِقسُ اظ ضٍاًكٌاؾي اذاللي ًيچِ زض
& Leiter 2007; Leiter,2010, 2007 (September), 2002; Reginster,2006: 63-67
ٍ  تِ تمطيط ضٍاًكٌاؾي اذاللي ًيچِ زض تطاتط ضٍاًكٌاؾي اذاللي واًت تپطزاظزRisse, 2007;

.ًمس ًيچِ اظ يه هَئَ هْن زض ايي ضٍاًكٌاؾي يٌٗي اضازُ ضا تثييي وٌس
منابع
اضرأ تِ آحاض ًيچِ تٌا تِ ؾٌت هٗوَ تط اؾاؼ اضرأ تِ وَتًَِقت آًْا ٍ قواضُ تٌس:الف) آثار نيچه
:هَضز ًٓط نَضت گطفتِ اؾت
WB

D

GS

Richard Wagner at Bayreuth, 4th Untimely Meditation of
Untimely Meditation, translated by R. J. Hollingdal,
Cambridge University Press, 1997.
Daybreak, translated by R. J. Hollingdal, Edited by
Maudemarie Clark & Brian Leiter, Cambridge University
Press, 1996
The Gay Science, translated with commentary by Walter
Kaufmann, Vintage Books, 1974.

BGE

Beyond Good and Evil, edited by Rolf-Peter Horstmann &
Judith Norman, translated by Judith Norman, Cambridge
University Press, 2006.

GM

On the Genealogy of Morality, edited and introduced by Keith
Ansell-Pearson, translated by Carole Diethe, Cambridge
University Press, 1994.

TI

WP

Twilight of the Idols, translated by Walter Kaufmann, in The
Portable Nietzsche, New York: Viking Press, 1954.
Will to Power, translated by Walter Kaufmann & R. G.
Hollingdale, New York: Vintage, 1968.

:ب)ؾايط آحاض
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