
 

 

 بسمه تعالی

  درس گفتارهایی در فلسفه اخالق

 سروش دباغ
  دومبخش  -( dialectic.blog.ir) خالصه از معین مرادی

 .فرماییدمراجعه ( البته در صورت آپلود شدن)می توانید برای دریافت قسمت های دیگر به وبالگ دیالکتیک 

  خاص گرایی اخالقی: بخش دوم

نزد سارتر که به منحصر به فرد بودن اخالق و بی فایده بودن اصول کلی   (situational ethics)مقوله اخالق موقعیتی 

 .اخالقی تاکید دارد؛ نزدیک به مبحث خاص گرایی اخالقی در سنت تحلیلی است

-context)خصوصیات اخالقی، وابسته به سیاق ( reason-giving behaviour)آیا اخالق دلیل آفرین :  صورت مساله

dependent)    مثال آیا دروغ گویی همیشه یک خصوصیت بد ساز است و  تعمیم پذیر برای همه موقعیت هاست؟است؛ یا

 وصف بدی همه جا بر دروغ گویی حمل می شود یا نه؛ رفتار ها کامال وابسته به ساق اند؟

خصوصیت اخالقی می تواند در  کیعنی ی .سلسله ای از اصول اخالقی وجود دارد بر این اساس (principlism) :اصل گرایی

لف رفتار یکسانی از خود نشان دهد با این توضیح که معتقد باشید الگوهایی وجود دارند که رفتار سیاق های مخت

برای مثال اعتقاد به اینکه دروغگویی در هر . خصوصیات اخالقی در سیاق های مختلف از آن ها تبعیت میکنند

گاهی در نهایت در اثر وجود خصوصیات دیگر اخالقی در یک سیاق خاص، سیاقی یک خصوصیت بد ساز است اما 

 . دروغگویی را در آن جا روا بدارید ولی در هر حال در نظر اول دروغگویی را خصوصیتی بد ساز بدانید

 دلیل آفرین بودن رفتار یک خصوصیت دقیقا به چه معناست؟: سوال

ر میگوییم دروغگویی مثال اگ .که شما نیز بتوانید به اقتضای آن عمل کنیدیعنی دلیل و راهنمای عمل بودن آن و این: پاسخ

گفتن رفتاریست که از یک کنشگر اخالقی سر میزند و این رفتار، به مثابه دلیلی است بر روا بودن آن فعل بداست؛ دروغ ن

 .از منظر اخالق

تانسیالیت در حوزه اخالق این بحث پیش آمد که از قرن بیستم و بخصوص با فعالیت های سارتر اگزیس: دالیل خاص گرایان

برای . انسان در لحظه زندگی میکند و بنا بر موقعیت تصمیم میگیرد و اصول در موقعیت ها از انسان دستگیری نمی کنند

و رفتن و دفاع از کشورش مردد مانده و صد ها نمونه دیگر از این  ؛مثال سربازی که بین ماندن و نگهداری از مادر پیرش

 .تردیدها و دوراهی ها را با اصول نمی توان مددی رساند



 

 

مهمترین دفاعیاتش از خاصگرایی را در کتاب . مشورترین و پرکارترین فیلسوف خاص گرایی اخالقی است "دنسی": نکته

به عقیده او خاص گرایی اخالقی، حمله به اخالق و نسبی گرایی در . ردهآو "اخالق بدون اصول"و  "دالیل اخالقی"های

 .قائل به وجود اصول اخالقی نبود می توان اخالقی زیست اما. نیست اخالق

 :خاص گرایی را در چهار ساحت وجود شناختی، معرفت شناختی، داللت شناختی و روان شناختی بررسی می کنند

یعنی رفتار دلیل آفرین خصوصیات اخالقی کامال وابسته به . عدم اصول اخالقی است خاص گرایی وجود شناختی قائل به

 .سیاق است

 .در خاص گرایی معرفت شناختی، داوری اخالقی موجه کامال بستگی به سیاق داشته و کامال مستقل از اصول اخالقی است

ی روانی شکل گیری باورهای اخالقی ماست وصبغه بیش از هر چیز متضمن اخبار از ساز و کار هاخاص گرایی روانشناختی نیز 

 .تجربی دارد

رفتار دالیل راهنمای نظر به عنوان نمونه در این روش، . است "کل گرایی"در تایید مدعایش  دنسیمهمترین دلیل  -

ا نیز مقایسه میکند و چون اولی کامال وابسته به سیاق است دومی ر( اخالق)را با رفتار دالیل راهنمای عمل ( دیدن)

برای اینکه . «خودکاری قرمز رنگ در برابر من وجود دارد»: یریدرا در نظر بگ pگزاره : مثال. وابسته به سیاق می خواند

باید  p -3-صادق باشد pباید  -2-باور داشته باشم pباید به  -1: افاده معنی نماید، باید سه شرط موجود باشد pگزاره 

من خودکار قرمز را »اره صادق باشد، و گزاره دیگری مثل زیک گ pر داشته باشیم و باو pاگر بنا بر فرض به . موجه باشد

را انجام می  Pکار موجه سازی  Q -معرفتی هستندچون حواس یکی از منابع  -بگیریم Qبه نام « در برابر خود می بینم

 .افاده معنی میکند  Pگزاره  و دهد

: را موجه میکند با این مضمون ’Pگزاره دیگری به نام  Qگذاره قهوه ای ببینیم اما اگر به هر دلیلی حودکار قرمز را مثال 

می بینیم حال که دالیل راهنمای نظر ما به سیاق وابسته اند، چرا . «رنگ در برابر من وجود دارد قهوه ایخودکاری » 

 .دالیل راهنمای عمل ما اینگونه نباشد

 اخالق چیست؟  گراییفرق بین خاص گرایی اخالقی با نسبی : سوال

 1یعنی اگر در موقعیت . خاص گرایی اخالقی یعنی در هر موقعیت خاصی یک عمل خاص درست است: توضیح سوال

، الف درست باشد و در 1بین دو عمل الف و ج، ممکن است در موقعیت  2بین دو عمل الف و ب بودیم و در موقعیت 

جا به نظر میرسد اینست که عبارت درست بودن را هم ثابت میگیرند خوب تناقضی که در این. ، ج درست باشد2موصعیت 

یعنی از یک نوع درست بودن صحبت میکنند که باید با خاص گرایی محقق شود؛ ولی برای رسیدن به همان . و هم متغیر

 .یک درستی الزم است چیزهای مختلفی درست باشد

ساحت معرفت شناسی قائل به شهود گرایی اخالقی باشیم و  اگر در. خاص گراها معتقدند که نسبی گرا نیستند: پاسخ

واقعا جواب ). شهودها را معرفت بخش بدانیم هر نقدی به خاص گرایان کنیم از این منظر به شهود گراها هم وارد است

 (بی ربطی بود

 القی می رویم؟با این منوال مرز بین رفتار اخالقی و غیر اخالقی مشخص نمی شود و به سمت فردگرایی اخ: سوال

برای رد یک نظریه تناقضی در آن . معیار نقد این نظریه نیست( اگر نتیجه این فلسفه باشد)شخصی شدن اخالق  : پاسخ

 .نظریه با خودش یا یکی از بدیهیات الزم است



 

 

در مقابل )در مقام علی االصول او بیان می کند که. یکی از منتقدان دنسی، فیلسوف عام گرای اخالق، آرمسترانگ است

شاید قید هایی که برای اصول اخالقی میگذاریم احکام آن ها عوض کند؛ اما این قیود نهایتا تمام شدنی  (مقام عمل

را یک قید  "کشتن انسان ها مذموم است"مثال . احکام کلی را صادر نمودهستند و می توان برای هر اصل با تمام قیودش 

کشتن انسان ها مذموم است مگر در قالتلینی که "و سپس بگوییم "ان ها مذموم است مگر در قاتلینکشتن انس"بدهیم؛ 

 ... .قانون حکم اعدام آن ها را داده و 

. نمی توان برای این قیود حد یقفی قرار دادو این کار در نهایت یک ارزش صوری دارد تا ارزش محتوایی: پاسخ دنسی

  .قی که در عمل راهنمای عمل باشد بیرون نمی آیدیعنی نهایتا از این کار اخال

مثل بشکه ای که با هر قیدی سوراخی . موضوع دیگر آن که با قید گذاشتن بر هر اصل اخالقی عمومیت آن را می کاهیم

 .از باال به پایین بر آن میگذاریم و محتویاتش را کم می کنیم


