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 1سطحي؛ رد برخي ايرادها و ارائه الگوي سه»اخالق توسعه«دفاع از وجاهت 

  دس گاسپر
  محمديمترجم: محمدتقي جان

 

. است مواجه مبنايي اشكال چند با »توسعه اخالق« در پژوهش و آموزش
در پرداخته است. او  هاآننويسنده در مقاله پيش رو با تشريح سه اشكال، به رد 

» اخالق توسعه«ها، به ارائه الگويي پيشنهادي براي كار در ضمن ارائه اين رديه
وجاهت «پردازد. مطلب پيش رو بخش منتخبي از مقاله نويسنده با عنوان مي

 .است» اخالق توسعه به چيست؟
  

 هاييبحران و ترديدها با توسعه امروزه
 اين اندركاران،دست از بسياري كه است مواجه

 اما. كنندمي حس خوبي به را هابحران و ترديدها
 ديدگاه يك فاقد هاآن حل براي ايشان اغلب
 ديدگاهي هستند؛ اخالق به راجع مندنظام فكري

 نيز توسعه عملي صحنه در را خود بتواند كه
 اينكه رغمعلي نيز ديگر برخي. كند پديدار

                                                              

 ترجمه در نويسنده، مراد شدن شفاف براي( زير مقاله از »منتخبي هايبخش« بر مبتني است ايترجمه مطلب اين. 1
 ): است شده اندكي تصرف عبارات برخي

Des GASPER, What Is the Point of Development Ethics? Ethics and Economics, 4 (2), 2006, 
http://ethique-economique.net/  

 چندان ديدگاهشان ولي دارند مندنظام ديدگاهي
 نامناسب تشخيص براي. نيست مناسب و صحيح
 به توانمي اخالق به راجع معيني ديدگاه هر بودن
 زير پرسش چهار از يكي به ديدگاه آن پاسخ
 : كرد توجه

 بيهوده اخالق شناختي،معرفت لحاظ به آيا ـ
  است؟

  مطالعات و تحقيقات مبينمؤسسة
  11 شمارةجستار ؛ سال نخست، »جستارهاي مبين«

  11/4/1392تاريخ انتشار:  
ISSN 2345-2382 
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 امري اخالق شناختي،معرفت لحاظ به آيا ـ
 حتي و يابآسان الواقعفي و پذير،امكان

  است؟ خودبديهي
 به امري اخالق شناختي،معرفت لحاظ به آيا ـ

  است؟ حاصلبي عمل در ولي ممكن نظري لحاظ
 لحاظ به اخالق شناختي،معرفت لحاظ به آيا ـ

 با ارتباطبي سياستي لحاظ به ولي ممكن نظري
  است؟ گذاريسياست امر

 پاسخش كه ديدگاهي هر نگارنده، نظر به
 باشد» آري« فوق پرسش چهار از يكي به

 ناظر، نخست پرسش. است نامناسب ديدگاهي
 پرسش است، اخالق شناختيمعرفت ارزش به

 اخالق يابيآسان و بداهت الوصول،سهل به دوم
 عمل در اخالق نفوذ به سوم پرسش دارد، توجه

 و اخالق ميان نسبت چهارم پرسش و پردازدمي
  . دهدمي قرار توجه مورد را گذاريسياست

در مطلب پيش رو به سه پرسش نخست 
با اين رويكرد كه  حاضر مقاله 1شود.پرداخته مي

صور  است، شناختيمعرفت ارزش واجد اخالق
 اينممكن اخالق توسعه را برشمرده و به بررسي 

جوامع مختلف  در اخالق آيا كه پردازدمي مسئله
پس از ارائه پاسخ  است؟ يابآسان و بديهي امري

                                                              

 سوي از رو پيش مطلب در اول بخش سه گزينش. است پرداخته پرسش چهار هر به خود مقاله در نويسنده. 1
  . است شده انجام مترجم

2. common-sense   
3. intuitionism 
4. communitarian relativism  
5. sensitization 
6. systematization 
7. adaptation 

 3شهودگرايي 2عرفي، عقل نقد منفي به اين ادعا، به
 اينكه ضمن. پردازدمي  4اجتماعي گرايينسبي و

 عنوان به توسعه اخالق به پرداختن ضرورت
 فعاليت. كندمي مطرحرا » دوم سطح« فعاليت
 به واكنش و مواجهه از است عبارت اول سطح

 اصول كه ايغيرتوسعه و ايتوسعه مسائل
 آنكه حال. سازدمي ظاهر را متكثري و متفاوت

 كه نحوي به است، پردازينظريه دوم سطح كار
 سطح مطالعه از كه متكثر و متفاوت اصول آن
 در و شده بازبيني اينجا در است آمده حاصل اول
 سازگار و مرتبطهمبه نظري مندنظام قالب يك
 كرد خواهد تالش نگارنده بخش اين در. شوندمي

 تكافوي منفرد نظري هاينظام كه دهد نشان
 نندكنمي را انساني زندگي غني وجوه تمامي تبيين

 هاينظام آن در كه است نياز سومي سطح به لذا و
 در، انديافته شكل دوم سطح در كه انتزاعي نظري

 اهآن با و شده مرتبط عملي واقعيات به سطح اين
 همرحل سه اين نگارنده. بيابند تطابق و هماهنگي

نظام 5سازي،حسي: كندمي گذارينام اينگونه را
 بحث دارعهده مقاله ادامه . 7انطباق  6مندسازي،

فرااخالق و جايگاه آن در مباحث اخالق توسعه 
 استداللاست. در آنجا نشان داده خواهد شد كه 
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 اين رد در .نيست آميزتناقض هاارزش درباره
 شناختي،معرفت لحاظ به كه نادرست ادعاي
 استدالل است، حاصلبي و بيهوده امري اخالق

اخالق «و بحثي كه نگارنده ذيل  فرااخالقي
 خواهد راهگشا كند بسيارمي طرح» جوهري

  .بود
  

 توسعه اخالق ممكن صور -1
 قابل ممكن نقش پنج توسعه اخالق براي

 نيز هاآن ميان تركيب البته كه است؛ اشاره
 كامالً مورد پنج اين. بود خواهد پذيرامكان
 هاآن ميان تواننمي و نيستند هم از متمايز

 رد شدهارائه تمايز ولي كرد ارائه دقيقي مرزبندي
  .است مفيد جهات برخي از زير

 و انتزاعي امري مثابه به توسعه اخالق) الف
 مثابه به ؛خطابه و بحث لحاظ به باال سطح

 عنوان به گاهي توسعه اخالق .تظاهر براي طريقي
 جذاب، خطابي شكل يك و عالي ذهني امر يك

. گيردمي قرار استفاده مورد پرهيبت و پرشكوه
سازمان و عمومي سياست جهان در ويژگي اين
 .است افتاده مقبول بسيار الملليبين و ملي هاي
 توسعه« كتاب كه است معتقد 1اوين مثال براي

 امكان آنكه دليل به آمارتيا سن» آزادي مثابه به
 هيچگونه به نياز بدون را ترعالي سطح گفتگوي

 عوامل توجه مورد آورد،مي فراهم عملياتي الزام
 به. است گرفته قرار توسعه اندركاراندست و

. نيست منصفانه چندان تصور اين نگارنده زعم
                                                              

1. Uvin 
2. Gandhianism 
3. discipline 

 رد گفتماني صرفاً توسعه اخالق كه نيست چنين
 صرفاً كه باشد محض نظرورزي و انتزاع اوج

 عوامل حاصليبي و رخوت براي است پوششي
 اثرات خود نوبه به گفتمان اين بلكه مذكور،

 به جاي خود در كه دارد بلندمدتي و غيرمستقيم
  .شودمي اشاره هاآن

 مروج و معرِّف مثابه به توسعه اخالق) ب
 هب توسعه اخالق تلقي، اين در. زيستن خاص طرق
 است؛ عرفي اديان يا هاآيين از ايمجموعه مثابه

م شبيه چيزي درست  عرصه در  2گاندينيس
 هك بيمناكند مسئله اين از مفسرين برخي. عمومي

 كه شود چيزي به تبديل ذهني عالي امر اين
 تحقق براي آن، نظري پشتوانه به مختلف عامالن
 الزم و ضروري كه ابزاري هر به بزرگش غايات

 تاريخ در مسئله اين. شوند متوسل پندارند،مي
 به كه ادياني در نيز و مختلف سياسي هايجنبش
 اين. است مشاهده قابل دارند باور ديگر جهان

يم دينيشبه گفتمانِ و است دينيشبه گفتمانْ
 احكام اينكه ولو. باشد بارفاجعه غايت به تواند
 تبعيت مورد نتواند دينيشبه گفتمان اين خاص
 هك باور اين القاي واسطه به ولي گيرد قرار عملي

 و صالح افرادي گفتمان آن پيشروان و رهبران
 بخشيمشروعيت براي بنياني هستند، نيتپاك

  .ساخت خواهد فراهم را مختلف اعمال به
 از ايزيرمجموعه مثابه به توسعه اخالق) ج

 به تواندمي توسعه اخالق. 3دانشگاهي رشته يك
 يك از ايزيرمجموعه يا و رشته يك عنوان
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ت. شود تلقي دانشگاهي رشته  نخستين  1گول
 به مندقاعده طور به را تعبير اين كه است كسي
 سراغ را هاييتالش توانمي اكنون. برد كار

 اخالق دادن قرار دنبال به دانشگاه در كه گرفت
 در واقع در است؛ فلسفه رشته ذيل در توسعه
. اخالق فلسفه و سياسي فلسفه مجموعه زمره

 صاحبنظران نظر مد عمدتاً هاتالش اينگونه
 ايحرفه تأمالت كه است بوده شمالي آمريكاي

 پيش در تريوسيع پهنه و مقياس در را فلسفي
 اخالق ثغور و حدود ترسيم البته. اندداشته چشم
 بسيار دانشگاهي رشته يك عنوان به توسعه

 اخالق نظير هاييرشته حدود تعيين از دشوارتر
 در كه چرا است؛ تجارت اخالق يا و پزشكي
 ايفاي مختلفي و متعدد عوامل آنْ موضوعي حوزه
 بستري و حوزه در يك هر كه كنندمي نقش

 ديگر ايمقاله در نگارنده. دارند ريشه متفاوت
 مبني ادعايش رغمعلي گولت كه است داده نشان

 فردي خود جديد، رشته يك در فعاليت بر
 با او). Gasper 2006a( است بوده ايفرارشته

 براي ايبهانه» ديسيپلين« اصطالح بكارگيري
-مي پا و دست فكري محيطي و فضا كردن مهيا
 آموزشي هايدوره برگزاري امكان آن در كه كرد
 و هاكنفرانس برگزاري مجالت، انتشار ويژه،
 مورد مسائل و موضوعات خصوص در آن نظائر
. باشد داشته وجود توسعه اخالق تمركز و توجه

 نسبتاً فعاليت گولت، ايحرفه حيات طول در
 در ولي پذيرفت، صورت هاحوزه اين در اندكي

 گرفته شتاب روند اين گذشته سال ده تا پنج

                                                              
1. Goulet 

-رشته و هاحوزه سالها، اين در حال عين در. است
 مباحث به ايفزاينده توجه علمي شده تثبيت هاي

 بشر، حقوق در: اندداشته توسعه اخالق مختلف
 عمومي سالمت الملل،بين حقوق الملل،بين روابط

 مديريت رفاه، اقتصاد از بخشهايي در حتي و
 و تجارت مديريت و عمومي سياست عمومي،

  .بازرگاني
 اخالق از ايحوزه عنوان به توسعه اخالق) د
 مثابه به توسعه اخالق نگاه اين در. ايحرفه
 و پزشكي اخالق تجارت، اخالق شبيه چيزي
مي دست اين از سواالتي به كه است آن نظائر
 كثيرالذكر تعبير به ما از مراد( ما براي: پردازد
 عمل صحنه نظري، حوزه در كه اندكساني گولت،

 قبال در) مدخلندذي و فعال توسعه ريزيبرنامه و
 امان،دانشجويان امان،رجوعانارباب و موكلين

 بايسته كاري چه انجام...  و پژوهشي موضوعات
وضعيت سنجش و ارزيابي در است؟ شايسته و
شاخص و معيارها چه مختلف هايسياست و ها

   گيرد؟ قرار استفاده مورد بايد هايي
 براي ميداني مثابه به توسعه اخالق) هـ

 تروسيع مقياسي در آنگاهي، ـ اگر كندوكاوهاي
مي كار به ايحرفه اخالق مدل در كه آنچه از

 اوليه مخاطب داشتن نظر در با توأم البته ؛رود
 دانشگاهيان و دانشجويان يعني: خاص نسبتاً
 توسعه، ريزانبرنامه توسعه، مطالعات حوزه
 اصلي موكلين نيز و مجريان و اندركاراندست
  .ايشان

 كه نيست نيازي» هـ« در نه و» د« در نه



  
  

      

  محمدیمحمدتقی جان
.pdf11ostarj/Vol.1mrsi.ir/jostar.http://  

  

5 

 مرزهاي ثغور و حدود تعيين نگران شخص
» ج« در توسعه اخالق متمايزكننده و معرِّف

نقش اما. باشد) دانشگاهي رشته مثابه به يعني(
 فعاليت از هاييحوزه بر دو هر» هـ« و» د« هاي

 هايرشته به التقاطي شكل به كه دارند داللت
 فقره دو اين. شوندمي متصل بسياري دانشگاهي

 سه از بيشتر اينجا در كه هستند مواردي آخر
 رتذك بايد البته. اندنگارنده نظر مد نخست مورد
 خود نوبه به گانهپنج موارد از يك هر كه داد

  . اهميتند و اثر داراي
  

  سطوح پرداختن به اخالق توسعه -2
 عنوان به اخالق عليه كه ايحمله نخستين

 ادعا اين طرح گيردمي صورت علمي فعاليت يك
 ارزشي اصول از ايمجموعه اخالق كه است
 و شناختن براي و است واضح و بديهي كامالً
 به نيازي است خير و درست كه امري يافتن
 دزائ امري اخالقي تحليل نيست؛ بررسي و تدقيق

 روزمره زندگي در نظر اين. است آوراطناب و
 اين از جمالتي مثالً( است عموم مبتالبه امري
 انديشه آنكه هر: شودمي شنيده بسيار دست
 موافق امر اين با است النفسسليم و دارد سالمي
 و هاپوپوليست ميان در). ... كه بود خواهد

 مشاهده قابل فكري خط اين نيز بنيادگرايان
 اند،زمره اين در نيز دانشگاهيان برخي است؛
 ضمني طور به اقتصاددانان از بسياري مثال براي

 هك اندپذيرفته كندوكاو و تأمل بدون را افكاري
ليبراليست باوران،فايده افكار التقاط حاصل خود
 است گراياننسبي و منطقي هايپوزتيويست ها،

 .Hook ed. 1967; Wilber ed: به بنگريد(

1998; Hausman & McPherson, 2006 .(
 در كه شهودهايي كه است آن مطلب حقيقت

 در( مواقع اغلب در است موجود هاارزش مورد
 بين و جامعه يك اعضاي مختلف، افراد بين

  .تغييرپذيرند و مبهم) گوناگون جوامع
 صادق جايي در ترتيب همين به نكته اين

 بنيان واجد ايجامعه هر شود ادعا كه است
-مي كه است خود پسند مورد و خاص اخالقي
 محل لذا و نشده بنيان استداللي هيچ بر تواند

 امروز دنياي در. باشد بنيادين نظري سئواالت
 ملي لحاظ به چه و محلي لحاظ به چه جوامع
 اساس بر اينكه ضمن نيستند، همگن و دستيك
هم كه چند هر اند؛نيامده پديد طرفيني توافق

 مرزهاي فاقد و داشته يكديگر با هاييپوشاني
 همواره، جوامع فرهنگ. يكديگرند با شفاف
 بوده همراه ثبات عدم و ابهام با گذشته، در حتي
 كه هستند عاملي دو ثبات عدم و ابهام اين. است
 هافرهنگ. كندمي تقويت را ديگري يك هر

 از يك هيچ و ناسازگارند و دروني ابعاد واجد
 هيچ. نيستند كاملي شده تعريف هايپديده هاآن

 و كامل تواندنمي اجتماعي قواعد از ايمجموعه
نمي ايقاعده هيچ و باشد روشن و شفاف تمامهبه

 بنابراين. دهد پوشش را هاموقعيت همه تواند
 و بررسي و تحليل و تفسير نيازمند اينها همه

 و تفاسير اين خود اينكه ضمن هستند، تدقيق
. بود خواهند بررسي و بحث محل هاتحليل

 سياالت و مايعات مانند هافرهنگ بنابراين
 در ويژه به نموند؛ در همواره هاآن ندارند؛ ثباتي
 با همراه ثباتيبي و تغيير اين. مدرن دوران

 و يكپارچگي مفروض ايده. است ناهمگوني
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 و پشتوانه فاقد ايايده كه هافرهنگ دستييك
 استعمار دوران ميراث عمدتاً است عقلي استدالل

 و تحقيق نقش و اهميت آن بر مبتني كه است
 ساير عقالني پشتوانه و هااستدالل در بررسي
. شودمي نفي) جنوب كشورهاي( هافرهنگ
 زودياب، امري اخالق گفت بايد آنكه خالصه

 از يا و شهود از كه نيست سهل و سرراست
 امري بلكه آيد، دست به اجتماعي كدهاي
 ينظر تدقيق و عقالني كوشش مستلزم و ديرياب

. [بنابراين پرداختن به آن مستلزم توجه به است
ها و الگوهاي مطالعاتي چندسطحي پيچيدگي
  است.]   

 در كار براي نگارنده كه سطحي چند مدل 
ي اخالق  است كرده مطرح ترپيش  1جوهر

)Gasper, 1993a, 1996a (نيز و نقش 
 را احساس و شهود عرفي، عقل هايمحدوديت

 توسعه اخالق در كار نخست سطح. دهدمي نشان
 هايدغدغه و مسائل درباره تأمل و واكنش همانا

 قالب در خواه حال، و گذشته به مربوط ايتوسعه
 .است سوسياليستي، قالب در خواه و داريسرمايه

 درباره هاييديدگاه سطح اين در اينكه ضمن
 انساني هايپيچيدگي و تكاليف حقوق، منافع،
 در بازنگري نخست، سطح حاصل. شودمي مطرح
 ،»برابري« نظير مفاهيمي و است» توسعه« معناي

 ،»استقالل« ،»مشاركت« ،»اساسي نيازهاي«
 اين در» اختيار و قدرت تفويض« و» انسان شأن«

 ينا البته. گيردمي قرار ارزيابي و دفاع مورد سطح
 صورت مستقل و موردي صورت به هابررسي

                                                              
1. substantive ethics 

 اصول از ايمجموعه ارائه آن حاصل و گيردمي
 رساي با يك هر نسبت كه است متفاوت و متعدد
 از سطح اين دليل همين به نيست؛ روشن اصول

 طحس به پرداختن و باشد بسنده تواندنمي بررسي
  .سازدمي ضروري را دوم

-نظريه براي تالش همانا مطالعه دوم سطح
 و مختلف اصول دادن ارتباط و پااليش سازي،
مرتبطهمبه هايايده از هايينظام ساختن بالتبع 
 موضوعات بررسي طريق از دوم، سطح در. است

روش نيز و ارزش حوزه به مربوط كه بنياديني
 است، اخالقي سازينظريه و عمل شناسي

 به نخست گام در كه نتايجي صحت و وجاهت
 اين. گيردمي قرار سنجش مورد است آمده دست
 كافي تنهايي به نخست سطح مانند نيز سطح

 است آن از ترغني انساني زندگي كه چرا نيست،
 را آن وجوه همه تبيين منفرد نظري نظام يك كه

 و تدريجي كاري سازي،نظريه. كند تكافو
 واقعي زندگي وجوه از بسياري كه است انتزاعي

 ضمن دهد؛نمي جاي خود در و گذاشته كنار را
 هيچ نظريه كه رودمي آن بيم همواره اينكه
 زيستي هايتجربه حدت و گونيگونه با نسبتي
 و انتزاعي موضعي از صرفاً و نكرده برقرار انسان
  .شود طرح نخست سطح بر مبتني

 كه انتزاعي نظري هاينظام سوم، سطح در
 واقعيات به مستظهر اند،شده مطرح دوم سطح در

 نظريات يعني شوند؛مي عمل صحنه در موجود
 در كه دهندمي انطباق جهاني واقعيات با را خود
 تحقق كدخدامنشي و توافق بر مبتني رخدادها آنْ
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- مي انتزاعي نظريات كه آنگونه نه و يابندمي
. نمعي پيش از و متصلب قواعد بر مبتني پندارند
 بدون كه است آن سطح اين در مطالعه هدف
 قدرت، جهان يعني( واقعي دنياي مهم امور حذف

 تحقق چگونهكه  كند مشخص) نزاع و ايدئولوژي
 كار اين. است ممكن جهان در تأثير بيشترين
-اهنظرگ ميان كه است نكته اين به توجه مستلزم

 به معطوف نظرات همچون اخالقي مختلف هاي
 يا و غيرديني، و ديني نظرات نيازها، و حقوق
 عينو پسامدرنيستي و پيشا و مدرنيستي نظرات

 اين، بر افزون. دارد وجود ارتباط و پيوستگي
 هايرويه و سياستي پيشنهادات عملي، ابزارهاي

 قرار توجه مورد سوم سطح در نيز گيريتصميم
  .گيردمي

 خالصه اينگونه بتوان شايد را سطح سه اين
 هر. انطباق مندسازي،نظام سازي،حسي: كرد
-مي ايفا برجسته و مهم نقشي خود نوبه به سطح
 به واكنشي و مواجهه نخست سطح: كند

 به دوم سطح است؛ جديد موضوعات و تجربيات
 سطح از حاصل نتايج تعميق و مندسازينظام

 و كاربست به سوم سطح و پردازد؛مي نخست
 با مواجهه زمان در هانظام اين كردن سازگار
 هآنك از بيش سطوح اين. دارد توجه عيني مصاديق
 نوعي يعني اندعقالني باشند تاريخي پيامدي
 ترتيب نه و است حاكم هاآن بر معقول ترتيب

 اين كه گفت توانمي جهت همين به و تاريخي؛
 البته. هستند عقالني ضرورت داراي سطح سه

                                                              
1. The Cruel Choice 
2. Raff Carmen 

 اينجا در نيز تاريخي و زماني هاينسبت برخي
 شواهدي توانمي مثال طور به است، مشاهده قابل
 سهم و اهميت كه است آن گوياي كه يافت

 رد سوم سطح سپس و دوم سطح به ناظر مطالعات
 در آنكه ديگر نكته. اندكرده رشد زمان طول
 وجود نيز خوردهاييپس نيز و بازخوردها اينجا
 يعني( سوم سطح از حاصل نتايج مثالً دارد؛

-گزينش اخالقي شهودهاي تطبيق و كاربست
- مي خود نوبه به) مندشدهنظام و شدهاصالح شده،
 جديدي هايبينش و هاواكنش تجربيات، تواند

  .آورد پديد نخست سطح در را
 در گولت دنيس كار گفت، بتوان شايد

 ايمقدمه از فراتر چيزي 1ظالمانه انتخاب كتاب
 موضوعات سازيحسي يعني( نخست سطح بر

 تگول البته. نيست) هاآن با مرتبط موارد و كلي
 توجهي قابل كارهاي واجد هم ديگر سطح دو در

 درباره او كار در كه سوم سطح در ويژه به است،
 نيز و نگرعمل پژوهش و مشاركت هايروش
. است مشاهده قابل هاشاخص و هاانگيزه درباره

 محورمحل و محورعمل فرآيندمحور، نگرش او
 مدل ارائه بر را) خاص محل بر مبتني مطالعه(

 ترجيح باشد جزئيات همه واجد كه كلي نظريِ
  .دهدمي

 تحقق فرض با (1996 ,1994) 2كارمن راف
 بخشي سه نموداري زمان، طول در عقالني پختگي

 سه اين پيدايش ترتيب آن، در كه دهدمي ارائه
 ترجيح نگارنده اما. است تاريخي ترتيبيبخش 
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 و ترتيب مصداق را گانهسه فازهاي اين دهدمي
 يك در اينها سه هر يعني: بداند استداللي توالي
 شايسته و هستند تحقق قابل واحد مكان و زمان
 كارمن، نظر از. يابند تحقق هم با سه هر كه است
 ام كه است نادرستي فرآيند از بخشي دوم سطح

 رهنمونامور از هم  تفكيك و فرماليسم به را
 اين نگارنده نظر ديدگاه، اين مقابل در. كندمي

 هب كه سطحي مثابه به، دوم سطح وجود كه است
 باشد، نخست سطح از ترشفات زيادي ميزان

 شامل سوم سطح كارمن، نظر از. است ضروري
 گراانسان توسعه هاآن در كه است مواردي
 مثل( گيردمي قرار تصديق و تأييد مورد مجدداً
 بر است مشتمل كه ،1نيفماكس مانفرد كارِ

 اين) رواجهان نيازهاي انواع درباره او نظريه
 هايورزيفلسفه بر پسامدرنيستي ايرديه سطح
 سطح نگارنده نظر از اما. است  2روايانهجهان
 چند هر سطح اين. است عمل به ناظر بيشتر سوم
 در ولي شودمي دهيجهت هانظريه وسيله به كه
نزاع و هامحدوديت با تطابق و تشخيص حال عين
 كار اين نگارنده. دارد عهده بر نيز را بنيادين هاي

 جاي به را كارمن، كار جمله از جديد، بسيار
 اخالق آن در كه گيرد؛مي نظر در نخست سطح
 عوامانه شهودهاي به توسل براي است ابزاري تنها

 براي كه سازگار و شفاف ظاهراً و كنندهمجاب
  .آيندمي نظر به خودبديهي او

 است مواجه نقيصه اين با نخست سطح كار
 توجهبي و غيرعملي ناسازگار، مبهم، تواندمي كه

                                                              
1. Manfred MaxNeef 
2. universalistic 

 سطح كار نقص. باشد گذشته مندنظام تأمالت به
 ضمني طور به است ممكن كه است اين نيز دوم
فرضپيش نيز و اهميتبي و ضعيف تجربيات بر
 و هافرضپيش عموماً( خاص هايزمينهپس و ها

 جاي. باشد شده بنا) اروپامدار هايزمينهپس
 كارهاي بهترين از برخي كه نيست شگفتي
 انجام هاييجنوبي توسط دوم، سطح به مربوط

 كنندمي كار شمال كشورهاي در كه شودمي
 توسط نيز نخست سطح كارهاي بهترين غالب(

 جنوب كشورهاي در كه شده انجام هاييشمالي
 است بعيد). ايليچ و گولت مثل اند؛كردهمي كار
 شورمندانه منبعي خود بتواند فلسفي اخالق كه

- نظم واقع در فلسفي اخالق نقش باشد؛ عمل براي
 احساساتي ارتقا و گسترش يابي،سره بخشي،
 منظور به است؛ هاواكنش و شهودها اخالقي،
 آگاهانه عميقاً سازگار، هايموقعيت به دستيابي

 ترتيب، همين به). پذيرتراصالح و( ترپيچيده و
 گيرد صورت انزوا در اگر نيز سوم سطح در كار
مي انزوا اين: بود خواهد مواجه اينقيصه با خود
 از عملِ آنْ در كه شود وضعيتي به منجر تواند
 معيوب تلقي به متمايل را ما بخردانه، عوام نظرِ
 تفكرات سوي به و كرده هانظريه همه بودن

 سطوح اين از يك هر در كار. دهد سوق »كلبي«
 با معقول و صحيح پيوندهاي و نسبت فاقد اگر
 اثربي زياد احتمال به باشد ديگر سطوح كار

  .بود خواهد
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  دفاع از مفيد بودن اخالق در اخالق توسعه -3
بگذاريد در ادامه به ايراد ديگري بپردازيم 

شود؛ و وارد مي» اخالق به مثابه فعاليت«كه بر 
آن اينكه: در نهايت امر، اخالق (در خصوص 

اي زودياب و سهل هاي اجتماعي) پديدهارزش
بوده و صعوبت آن محال است. طبق اين ادعا، 

ها اخالق امري معطوف به توافقات قبلي انسان
است و هيچ فعلي در نبود توافقِ از پيش موجود 
قابل انجام نخواهد بود. در مقابل اين ديدگاه كه 

- حاصل ميشناختي بياخالق را به لحاظ معرفت
يه به شرح زير ميداند، سه وجه و يا سه نوع رد-

  توان اقامه كرد: 
ـ استدالل فرااخالقي كلي، مبني بر 1

  شأنيت استدالل اخالقي؛
هاي نقض: با ارجاع به نويسندگان، ـ مثال2

  هاي عمل خاص؛مطالعات و حوزه
هاي جزئي تر از فعاليتـ شرح انضمامي3
  مرتبط؛

هر چند كه فرااخالق به جاي خود واجد 
ولي براي برقراري ارتباط اهميت فراواني است، 

عامي از مخاطبينْ ظرفيت  و تأثير بر گستره
محدودي دارد؛ چرا كه مخاطب فرااخالق 
مخاطب خاص و محدود است. شايد براي بحث 
در خصوص امكانات صدور احكام ارزشي بهتر 
به جاي احكام ارزشي بدتر، بهترين مبنا اين باشد 

مورد لحاظ  شدهرا به مثابه امري انجام هاآنكه 
قرار دهيم. ممانعت افراد از انجام برخي كارها با 

هاي هايي كه بر حسب ارزشتوسل به فرمول
گون و متنوع دارند مصاديق گونه» صواب و خطا«

به لحاظ عملي چندان موجه نيست؛ به لحاظ 

ها همانا تقابل ميان عملي، تقابل ميان ارزش
هاي به ارزش«و » شدههايِ به خوبي توجيهارزش«

است. پيشنهاد نگارنده در » شدهغلط توجيه
اي و اجتماعي اين حوزه آموزش مطالعات توسعه

الذكر) پس از آن فوق 1است كه فرااخالق (نوع 
ها و مطرح شود كه شرح و تفسيري براي فعاليت

فوق 3و  2مند ( نوع مصاديق اخالق جوهري نظام
س سپ 2الذكر) طرح شده باشد، يعني به ترتيب 

. اما براي اهدافي غير از آموزش، 1و پس از آن  3
مثل اينجا كه هدف ارائه شرح و تفسير است و 

هاي هاي مربوطه (و مثالمخاطب احتماالً با مثال
ود شنقض) آشناست، ترتيبي معكوس پيشنهاد مي

. در حين 2و در آخر  3، سپس 1يعني ابتدا 
ه ها ارائاي از استداللپيشبرد بحث، مجموعه

حاصلي معرفتخواهد شد كه با بحث بي
اند، اين شناختي گفتمان اخالقي در جدال و تقابل

ها در نسبت با اين سه وجه، در داخل استدالل
گذاري و ذكر خواهند شد: مالحظات براكت نام

هاي نقض، اشاره به فعاليتفرااخالقي كلي، مثال
  هاي انضمامي مرتبط.

  
هاي نسبيفرااخالق و مسئله دام -1-3

  گرايانه و پوزيتويستي 
- در صورت وجود چه معنا يا معناهايي مي

شده را به عنوان بهتر يا هاي محققتوان ارزش
بدتر تلقي كرد؟ و يا اينكه آيا همه ارزشهاي 
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هستند؟ در مطالعات توسعه دو  1عندياخالقي منْ
عندي داراي برجستگي خاصي گونه ادعاي منْ

 2به سوبژكتيويسماست: نخست، صور منسوب 
ارتباط دارند، به قراري كه در  3كه با پوزيتويسم

برخي علوم سياسي و اقتصاديِ جريان غالب 
وجود دارد؛ و دوم صورِ حدي منسوب به نسبي

كه در برخي مطالعات فرهنگي و انسان 4گرايي
گرايي فرهنگي يافت ميشناسي و نيز در ملي

د با شود. اخالق توسعه در اين دو جبهه باي
  حريفان دست و پنجه نرم كند.

اي از آميزه جريان غالب در علم بخش عمده
اقتصاد و نيز در علوم سياسي و تحليل سياستي، 

تمايز ميان ارزش و «كم در موضوع دست
به ديويد هيوم و قرن هجدهم باز مي» واقعيت

گردند؛ تمايز شديدي كه با سوبژكتيويسم 
دارد، و با ها نسبت راديكال در خصوص ارزش

كند كه همه اين ايده نيز ارتباط وثيقي پيدا مي
را مي هاآنهاي سوبژكتيو كه افراد تصادفاً ارزش

پذيرند بنيان آشكاري براي تصميم اجتماعي 
روا داشته و با هستند و از قضا صورتي جهان

  باورانه سازگاري محتوايي دارند.نظريه فايده
سوبژكتيويسم واقعيت هيوم، ـتمايز ارزش

سازد، اما گرايي ارزشي را ضروري نميو يا نسبي
مايه درباره اگر اين ايده با نظريات نحيف و كم

                                                              
1. arbitrary 
2. subjectivism 
3. positivism 
4. relativism 
5. normative discourse 
6. inter-communitarian 

انسان تركيب شود آنگاه به سوبژكتيويسم و يا 
گرايي منجر خواهد شد؛ براي مثال نظرياتي نسبي

: اينكه مشابهت اندفينحو  مايهنظير اين، كم
ت كه مبتني بر ذائقه ها صرفاً در اين اسانسان

 هاآنكنند و يا اينكه شباهت عندي رفتار ميمنْ
توانند به نحو سازگار به تنها در اين است كه مي

هاي خاص درآمده و خود را در عضويت گروه
مايه ممكن جاي دهند. اين نظريات كم هاآنقالب 

است شخص را به اين نتيجه برساند كه گفتمان 
فصل مميزي ندارد بلكه نه تنها هيچ  5هنجاري

فاقد هرگونه محتوا است و براي آن به هيچ توجه 
و دقت خاصي نياز نيست. اگر شخص بتواند اين 

مايه و ضعيف درباره انسان را رد كند قضاياي كم
گرايانه و سوبژكتيويستي را آنگاه نتايج نسبي

ـ الف ـ ادعاي 1استدالل نيز رد خواهد كرد. [
سوبژكتيويسم نوعاً از روانگرايي و اينكه نسبي

]. صورت كنندمي استفادهآميز شناسي مغالطه
گرايي ديگر اين استدالل چنين است كه نسبي

شناسي ضعيف استوار بر جامعه 6ياجتماع نايب
  ). Benhabib, 1995است (

به لحاظ تحليلي تالش براي تمايز قائل 
ها، كاري مفيد است شدن بين واقعيات و ارزش

اما اقدام به تقسيم و جدا كردن اين دو از هم، ولو 
از پيش  ميامواجهاينكه مواردي كه ما با آن 
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موجود باشند، و يا به سادگي به دست آيند و يا 
همواره زودياب باشند، خطا و ناصواب خواهد 

منفك و  نيچننياها به راستي بود. اگر ارزش
آنگاه اخالق به مثابه  فارغ از واقعيات بودند،

 عدمها و يك موضوع، در مواجهه با توافق
ناپذير و صريح درباره كامالً برگشت يهاتوافق

، امري زائد و غيرضروري از »هاي بنياديارزش«
نآب در مي و برخي از  1آمد. ميلتون فريدم
ها، دقيقاً به ها و برخي ماركسيستپوزيتويست

هاي درباره تفاوت اند كه: آنچهاين ايده رسيده
توانيم انجام دهيم، نزاع است. ارزشي همه ما مي

توانيم كاري ديگر كنيم و چنين اما ما اغلب مي
ـ الف ـ نشان دادن 2استدالل نوع كنيم. [هم مي

مصاديقي كه حاكي از آن است كه اخالق امري 
ـ الف ـ نشان دادن  3زائد نيست؛ و  استدالل نوع 

  ].مرتبطهاي جزئي فعاليت
براي بحث در خصوص امكانات صدور 
احكام ارزشي بهتر به جاي احكام ارزشي بدتر، 

يافته در را تحقق هاآنبهترين مبنا اين است كه 
نظر گيريم، بدين ترتيب اشاره به يك مطالعه 
ايجابي درباره ارزش انساني به پرهيز از افتادن 
در چاه پوزيتيويسم كمك خواهد كرد. 

از بررسي  ييهادرسـ ب ـ: 2ع استدالل نو[
]. اين اتفاقي نيست هاي متفاوتارزش در بافت

ها را به مثابه كه پوزيتيويسمي كه همه ارزش
عندي و يا عواطف صرف تلقي ميتصميمات منْ

                                                              
1. Milton Friedman 
2. Lionel Robbins 
3. utility 
4. ophelimity 

كند اغلب با تحليل توصيفي پيشين و انسداديافته 
ها را توانيم برخي مثالمي بارهنيدراپيوند دارد. 
  ذكر كنيم. 

و ديگراني كه  2زماني كه ليونيل رابينز
تحت تأثير پوزيتيويسم منطقي بودند اقتصاد 

بازبيني  1940و  1930جريان غالب را در دهه 
را براي  3»مطلوبيت«كردند، اصطالح مي

پارتو  4»افليميتي«جايگزيني با معناي ساده 
مصادره كردند (افليميتي: رجحان و كامروايي 
سوبژكتيو). ايشان سپس ادعا كردند كه مقايسه

شخصي از اين كامروايي يا هاي توصيفيِ بين
رضايت رجحاني امري ناممكن است. در واقعيت، 
به ويژه در ميان شكاف وسيعي كه در سطوح 

هاي توصيفيِ زندگي وجود دارد، براي مقايسه
هاي متعددي وجود دارد پذير شيوهلاستدال

)Sen, 1982, Ch.12 براي اين اقتصاددانان  .(
ها اموري پوزيتويست، تمامي اين مقايسه

هنجاري بودند؛ يعني اموري كه ايشان معموالً به 
عندي در نظر ميرا كامالً منْ هاآنطرز ناصوابي 

ـ ب ـ استدالل دوريِ 1استدالل گرفتند. [
پيشاپيش مسلم فرض گرفتن پوزيتويستي در 

هاي هنجاري ]. در واقعيت، رهيافتنتايجشان
هاي بين پذيري براي مقايسهمتعدد و استدالل

شخصي وجود دارد (كه البته اينهمان نيستند) 
)ibid] .( مند ـ ب ـ استناد به صور نظام3استدالل

ها اغلب به ]. اين رهيافتو خاص تحليل هنجاري
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  اهند شد.نتايج مشابهي منجر خو
اعتباري مقايسه روش رابينز مبتني بر بي

ها بود. براي اين كار، او ابتدا نمونه بين مطلوبيت
اي را در نظر گرفت كه در آن زوجي مورد پيچيده

گرفتند كه در عين استقالل مطالعه قرار مي
اشان به لحاظ درآمدي مستقل و جدا از فردي

 & see Cooterيكديگر نيستند (

Rappoport, 1984 ؛ در گام بعد، رابينز(
هاي از تفاوت و مغايرت فكرانهتصويري روشن
هاي ديگر را عرضه كرد. او نشان شديد فرهنگ

نيستيم  1ادعاي آن برهمني ردداد كه ما قادر به 
در يك سطح درآمد «كه با اطمينان مدعي است 

معين، اعضاي طبقه برهمنان رضايتي ده برابر 
تر به دست بيش از رضايت اعضاي طبقه پايين

بينيم ). اما ميRobbins, 1932: 140» (آورندمي
كه اين فرد برهمن در مقام مقايسه، سنت مقايسه 

تواند خارج ها را نميپذيرد، ولي اين مقايسهرا مي
از طبقه خود حاكم كند. بنابراين اين امكان 

هاي متفاوت را با وجود دارد كه شخص سنت
عنوان بهتر و يا بدتر مورد ارزيابي قرار دهد. 

بنديها/ رتبهـ ج ـ شايع بودن مقايسه1استدالل [
]. ارنست هاي ارزشي در همه جاها/ استدالل

ن تعبير ياد از مثال يادشده با اي  (1974) 2گلنر
 بار از اصولاستفاده گزينشي و فضاحت«كند: مي
كارانه به اتكاي نظريات محافظه» نگاريقوم

ـ ج ـ استفاده مناسب و نامناسب از 2استدالل [
شواهد مربوط به ارزش در زندگي روزمره؛ 

                                                              
1. Brahmin 
2. Ernest Gellner 
3. Brandt 

  ].ـ ب2اي از استدالل زيرمجموعه
اي كه احتمال دارد در اينجا مطرح شود ايده
كه هيچ استداللي درباره ساليق و  اين است

ها وجود ندارد. اما حتي براي ساليقي كه ارزش
و هيچ  اخالقدر زمره ترجيحات خارج از حوزه 

وجود ندارد نيز  هاآنشخصي در مورد الزام بين
 هاآنما زمان زيادي را براي استدالل درباره 

 هاآنكنيم كه كنيم، زيرا مالحظه ميصرف مي
افته و قابل تغيير شكل هستند. ياموري شكل

هايي كه تواند ميان انتخاببنابراين شخص مي
صرفاً راجع به عادات و يا مزاج هستند با انتخاب

اند هاي ديگري كه به التفات و تجربه وابسته
تمايز قائل شود، مثالً از طريق مقايسه كاربست

ـ د ـ واقعيت 2استدالل هاي اميال مختلف. [
ل مبنايي درباره ترجيحات و بحث و استدال

  ].هاارزش
محورهاي بسياري براي نقد و آزمون 

هاي عمومي وجود دارد. اين ادعا كه ارزش
فني دقيق در مورد صدور احكام  اظهارنظر

) e.g. Simon, 1947ارزشي، مناسب نيست (
ها و مبتني بر اين فرض است كه همه ايده

- يبندمدخلْ همواره صريح، رتبهاحساسات ذي
شده و سازگارند. اين در حالي است كه شواهد 

ها و دهد كه بر خالف اين فرض، ايدهنشان مي
 3اند. برنتبخشياحساسات مزبور نيازمند نظم
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ر(1979) ن (1976)  1، كرن  2و ريچاردسو
اند كه در هايي را نشان دادهوضعيت (1997)

احكام ارزشي ممكن است خطا باشند ـ  هاآن
به باورهاي  هاآنبراي مثال به دليل وابسته بودن 

غلط، يا به خاطر شقوق و يا پيامدها و يا ديگر 
بر  هاآنترجيحات مسلط، و يا به دليل ابتناي 

هاي نادرست و يا حتي به دليل ابتناي بر استنباط
 اندهايي كه ناشي از محروميت پديد آمدهعقده

ـ ج ـ محورهاي متعدد و متناسب 3استدالل [
  ].استدالل براي ارزيابي احكام ارزشي

هاي هنجاري و ما در خصوص انواع تحليل
با تحليل اثباتي و نيز استفاده از  هاآننسبت 

تحليل اثباتي به ديدگاهي پالوده نياز داريم. بحث 
و استدالل هنجاري شامل ادعاهاي تجربي و 

واجد ارجاع پيامدگرايانه به منطقي است؛ و هم 
آثارش است و هم تا حدودي استدالل 

ها غيرپيامدگرايانه درباره حوزه، مقوالت و رويه
را داراست. بحث هنجاري نه كامالً مشابه و نه 
كامالً متفاوت از بحث اثباتي است؛ ضمن اينكه 

هاي مختلفي سر و كار دارد با حاالت و فعاليت
 هاآنه قرار گرفته و از تواند مورد مطالعكه مي

  مشتق شود. 
هاي بنابراين امكان خطا بودن استدالل

هنجاري وجود دارد، كما اينكه اغلب چنين 
است، و همچنان كه ادعاهاي بسياري در خصوص 

ـ هـ ـ حضور 2ـ د، 1وجود دارد [ هاآنمتدلوژي 
نادرست در برخي  ياثباتقابلهاي به نحو استدالل

                                                              
1. Körner 
2. Richardson 
3. tacit prescriptive relativism 

]. به مرتبه اول ـ و مرتبه دوم هاي اخالقيگفتمان
توان را مي ييهافرضشيپعنوان مثال مكرراً 

بايد » واقعي«هاي يافت مبني بر اينكه ارزش
مطلق، برتر و غيرمشروط باشند. ضمن اينكه 

ها بايد فراتر از عموم مردم معتقدند كه ارزش
همه ترديدها باشند، در غير اينصورت به راستي 

حاكم و تثبيت خواهد شد.  »ارزشينيستي و بي«
اين موارد تنها بخشي از ديدگاه قابلِ چون و 
چراي مبناگرايانه درباره اعتبار اخالق است كه 

كننده ميان در قائل شدن به دوگانگي گمراه
واقعيت مطلق و ارزش عاطفي ايفاي نقش مي
كنند. در مورد اينكه چرا چنين باورهايي 

داليلي روانآيند ها پديد ميپيرامون ارزش
شناختي وجود دارد. اين موارد و ديگر وجوهي 
كه مورد تأكيدند بايد هر يك به صورت 
جداگانه مورد بررسي قرار گيرند؛ و تالش براي 

حائز اهميت فراوان است.  هاآنايضاح ارزشي 
اين نه ممكن است و نه الزم است كه ديدگاهي 
 ارائه دهيم كه همه مخالفين با آن مغلوب شوند،

االت و تذكراتي مفيد را در اين ؤتوانيم ساما مي
  ها فراهم آوريم.حوزه

تالش براي پرهيز از موضوعات هنجاري، 
گرايي نوعاً حاصلي جز آشفتگي ندارد. نسبي

توصيفي، يعني همان ديدگاهي كه معتقد به تغيير 
هاي اخالقي در ظرف زمان و مكان است، ارزش

منجر  3ضمنيگرايي تجويزي اغلب به يك نسبي
كند به نوعي قادر شود. ديدگاهي كه گمان ميمي
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است تجويزات خود را از اين قضيه بيرون بكشد 
هاي هنجاري به نحو مشابهي كه: همه وضعيت

عندي هستند. براي مثال تجويزاتي كه شخص منْ
هايي متصل است كه است به ارزش هاآنمحكوم 
ر هر را به ارث برده است؛ و يا د هاآنشخص 

هايي شود ارزشموقعيتي كه شخص وارد آن مي
پذيرد. مشابه همين را كه در آنجا جاري است مي
گرايي اجتماعي نيز وضع در مورد انواع نسبي

گرايي اجتماعي با مواضع و مصداق دارد. نسبي
شناسان و عوامل دوران تحقيقات برخي انسان
)؛ اما Williams, 1972استعمار پيوند دارد (

ه در اين است كه كار ايشان اگر در شرايطي نكت
هاي هنجاري در آن غايب انجام شود كه زمينه

باشند به لحاظ منطقي كاري ناسازگار خواهد 
ـ هـ ـ تناقضات دروني كه در 1استدالل بود. [

-تالش براي پرهيز از احكام ارزشي مشاهده مي
]. همين اشكال در جايي صادق است كه شود

هاي ايي ـ با استناد به شيوهگرمدافعين نسبي
 ,.Sachs et al» (بودن«ناپذيرِ مختلف و مقايسه

پذيري بين ) ـ در خصوص عدم مقايسه1992:3
كنند، حال آنكه خود ها اقامه دليل ميفرهنگ

 ibid; seeآورند (نوعاً به مقايسه و نقد روي مي

Gasper 1996a, 2004 .(  
به نحو گرايي نه تنها به همين دليل، نسبي

دروني بلكه با ساير باورها نيز ناسازگار است 
]. گراييـ و ـ تناقضات بيروني نسبي1استدالل [

هاي مربوط به انسانيت عام، حقوق اوليه ايده
ها و مقايسهانساني و از اين قبيل امكان ارزيابي

كند، و نه فقط در يك هاي بيروني را توجيه مي
فت با اين جهت (موعظه شمال به جنوب). مخال

گرايي ديدگاه به معناي آن است كه نسبي
گونه نقدي از فرهنگ اجتماعي مجاز به هيچ
غالب سفيدپوستان  1990آپارتايدي پيش از دهه 

آفريقاي جنوبي نيست، زيرا بر اساس ديدگاه 
و به نوبه  فردمنحصربهاي ايشان، آپارتايد نمونه

ناپذير از اي مقايسهخود غني است كه شيوه
امكان ارزيابي و  رددهد. را نشان مي» بودن«

اي هماهنگ با مصلحت هاي بيروني ايدهمقايسه
  خواص جامعه است. 

هاي توافقي و حتي اگر جوامع، فرهنگ
 2سازگار داشته باشند ـ كه ما آن را در بخش 

ـ باز هم ضروري است  ميقراردادمورد بررسي 
يابي راه را براي ارزيابي اخالقي بيروني (و ارز

اي را فرض كنيد . جامعهدارندنگاهاقليت) گشوده 
كه برخي افرادش را به ميزان بسيار زيادي بيش 

نهد، اما اين ارج نهادن نه به دليل از ديگران ارج مي
در جامعه كه به عكس بدون توجه به  هاآننقش 

نسبت به ديگران  هاآنجايگاه بهتر و يا بدتر 
است، به بيان ديگر جامعه مزبور با افراد ديگري 

اي كه در همان وضع مشابه هستند با شيوه
كند. در چنين وضعي، حتي متفاوت برخورد مي

اگر براي اين نحوه برخورد نوعي پذيرش و 
تسليم محلي بتوان پيدا كرد كه به واسطه تلقين، 

ت، باز هم عادت و يا فقدان آگاهي پديد آمده اس
توان چنين وضعي را به لحاظ اخالقي نمي

ـ و 1يك بار ديگر و مناسب دانست [  قبولقابل
ـ استدالل مبتني بر ديگر شهودهاي اخالقي 

ها را تر، چه چيزي فرهنگ]. به بيان كليقوي
كند؟ و مطلوب مي قبولقابلبراي اعضاي جامعه 

ا وشوي ذهني و يآيا اين عامل تنها تلقين، شست
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عادت است؟ خير: در اينجا عالوه بر اين موارد 
درباره)  ييهادگاهيدارجاعي به داليل، شواهد، (

نيازهاي انساني، و از اين قبيل وجود دارد ـ كه 
براي بازبيني و ارزيابي  هانياالبته پرونده همه 
پذيري ـ ز ـ استدالل اصالح1مفتوح هستند [

  ].عقالني
هايي بر ضد اللدر ادامه فهرست كردنِ استد

گرايي، براي پاسخ به سوبژكتيويسم و نسبي
محور سوم شكاكيت اخالقي، به ارائه شرح 

هاي جزئي در اخالق جوهري، انضمامي فعاليت
  خواهيم پرداخت. 

  
  ـ پنج فاز براي اخالق جوهري 3ـ2

به منظور ارائه استدالل، بنا دارم پنج فاز 
  جزئي را در اخالق جوهري پيشنهاد كنم:

  ـ فاز نگريستن  ـ حس كردن1
  بخشي ـ فاز توصيف / هويت2
  سازيمندـ فاز تحليل / نظام3
  ـ فاز تركيب / تقويم 4
  سازيـ فاز كاربرد ـ مقايسه ـ مرتبط5

هاي استناد اصلي نگارنده به ارزيابي
هاي فردي اخالقي مربوط به موارد و موقعيت

 يخواهد بود، اما بيشترين توضيحات براي ارزياب
  رود.تر به كار ميهاي اخالقي وسيعموقعيت

هاي مدل البته اين پنج فاز نشانگر پيچيدگي
قبلي ما است كه حاكي از سه سطح در اخالق 

مندسازي، انطباق. سازي، نظامجوهري بود: حسي
تأكيد ما اين بود كه هر سطحي به جاي خود 
داراي اهميت فراوان و وجودش ضروري است و 

ها و تغييرات با همه دگرگوني در هاآنهمه 

يكديگر در تعامل و تأثيرند. در اين مدل پنج 
اي از تعامالت كالن را توصيف فازي مجموعه

خواهيم كرد كه از تجربه به نظريه، به انتخاب 
شود (از اين رو عملي و به تجربه بيشتر منجر مي

 استفاده» فاز«براي هر پنج مورد، از عنوان متوالي 
سازي به ميزان زيادي با سطح حسي شده است).

فاز نگريستن ـ حس كردن و نيز فاز توصيف ـ 
بخشي منطبق است، گرچه فاز دوم ميهويت

پوشاني داشته مندسازي هم همتواند با سطح نظام
مندسازي به ميزان زيادي با فاز باشد. سطح نظام
مندسازي و فاز تركيب ـ تقويم تحليل ـ نظام

تواند با ه فاز تقويمِ رسمي ميمنطبق است. اگر چ
پوشاني داشته باشد. ضمناً كار سطح سوم هم هم

سطح انطباق نيز به ميزان زيادي با فاز آخر يعني 
سازي هماهنگ فاز كاربرد ـ مقايسه ـ مرتبط

  است.
  ) فاز نگريستن  ـ حس كردن1

در اين فاز شخص همكاران خود را دعوت 
شود تا به دعوت مي هاآنكند و يا به وسيله مي

يك تجربه خاص بنگرند و درباره آن به تفكر 
پرداخته و آن را حس كنند. در اين مرحله 
نگريستن و دقت در اصول يا مقوالت اخالقي 

پذيري) مورد ادعا (براي مثال، استقالل يا آسيب
هاي مقولي جديد (براي مثال پرده و نيز قالب

همين جا  پذيرد؛ ضمن اينكه درجهل) انجام مي
هاي توان تجربهشود كه چگونه ميبررسي مي

انتقال داد. اين فاز  هاآنموجود و جديد را به 
توجه، تجربه گسترده و عنايت و دقت دقيق و 

زنان، فرهنگ طلبد. پروژه غني به مفاهيم را مي
 همراه) به 1995نوسبام و گالور ( و توسعه
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نع ) درباره موا1995مطالعات موردي مارتاچن (
پيش روي زنان در به دست آوردن مشاغل رسمي 

هايي از آفريقاي جنوبي سرآغاز اين راه در بخش
تواند است. اين مطالعات موردي در گام بعد، مي

در تدوين شماري از نتايج مترتب بر نظريه به 
  كار آيند. 

  بخشي ) فاز توصيف / هويت2
هاي ها و انتخاباين فاز براي ايضاح ارزش

بنياني است كه فرد در يك موقعيت واقعي ارزش
مواجه است. دنيس گولت اين مرحله را  هاآنبا 

تحليل پديدارشناختي ناميده است: يعني پوست 
هايي كه ها و ضدارزشكندن متديكال ارزش

ها، معموالً به طور ضمني و پنهان در سياست
هايي كه به وسيله عوامل ها و پروژهبرنامه

 ,Gouletشوند، وجود دارند (توسعه انجام مي
1995: p.x; also p.25اين فاز به توصيف نظام .(

هاي اجتماعي براي ها و نظامهاي رسمي ارزش
شود. پس از ها منجر ميانتخاب و ساختن ارزش

  شويم.اين به فاز سوم رهنمون مي
  سازي) فاز نظريه3
(براي مندسازي فاز تحليل ـ نظامـ الف)  3

  مندي است)قابل تحليل و نظاممواردي كه 
هاي به دشواري ممكن است توصيف نظام

سازي مندسازي و عقالنيباور و عمل، از نظام
هايي وجود جدا شود. براي توصيف گزينه هاآن

دارد كه نوعاً با الگوي جستجو و سازگاري رفع 
سازيم و ها را ميشوند؛ بنابراين ما نظام ايدهمي

ها در كنيم. فعاليتتوصيف ميبه دشواري آن را 
مندسازي شامل موارد زير است ( البته در نظام

  شود):ميان ساير مواردي كه اينجا ذكر نمي

  ـ ايضاح مفاهيم 
  ـ وارسي منطقي

- ـ وارسي سازگاري چندگانه براي ارزش
  ) اظهارشده/  شدهتجربههاي مختلف (

شناختي هاي روشـ وارسي سازگاري با نُرم
هاي اظهار شده آيا ارزش«(مثل اينكه:  مورد نظر
ديدگاه جيسون » روا باشند؟توانند جهانشما مي

  هاي واژگوني نقش)) درباره آزمون1993(
انديشيد آيا مي«ها: ـ نگريستن به كاربست

هاي اظهار شده كه در صورت كامروايي، ارزش
براي آزمون  اين يك شيوه» تحقق خواهند يافت؟

طريق مقايسه با تجربه مورد  است: از هاارزش
  هاي فعلي.انتظار و تجربه

هاي چگونه ممكن است ارزش«ـ پرسيدن: 
تر موجب پيشرفت شما شوند؟ الزامات عالي
  » چيست؟ هاآن

، در سازيفاز نوآوري و سيستمـ ب) 3
  صورت ضرورت.

اين مرحله با تعيين جزئيات بيشتر، بيش 
به پر كردن از مرحله قبل ما را به تفسير و نيز 

ها و رفع ابهامات ها، حل ناسازگاريشكاف
االت بيشتري شود. ضمن اينكه با سؤرهنمون مي

هاي سروكار دارد. اين مرحله بيشتر با فعاليت
  زير سروكار دارد:

يا جديد و  شدهاصالحـ تثبيت مفاهيم 
  چهارچوب مفهومي

هاي ها، ارتباطات و مقايسهـ طرح شباهت
  جديد

هاي جديد (و قديم ) در پرتو هـ تعديل ايد
  .هاآنهاي كاربست
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  ) فاز تركيب ـ تقويم4
مندسازي و تشريح جزئيات توصيف، نظام

تواند فاز ارزيابي آگاهانه را به دنبال خود مي
داشته باشد. اين مرحله منجر به استخراج همه 

هاي شود كه درباره كفايت ارزشنتايجي مي
هاي هاي ارزش/ نظامها/ اعمال/ نظاممعين/ ارزش

بنيان، قابل تصور است. اين انتخاب ارزش
  اي باشد.تواند مقايسهارزيابي مي

  سازي) فاز كاربرد ـ مقايسه ـ مرتبط5
بعيد است فاز قبلي كه عبارت از ارزيابي 
نظري بود براي انتخاب عملي كفايت كند. براي 

هاي ديگر بايد اي از چالشانتخاب عملي مجموعه
  هايي از اين قبيل:توجه قرار گيرد، چالشمورد 

ـ چگونه با نااطميناني و با اطمينان از عدم 
اتان مواجه خواهيد كفايت چهارچوب مفهومي

  شد؟
اتان ـ چگونه با عوامل بيرون از چهارچوب

  مواجه خواهيد شد؟
هاي اخالقي معارض ـ چگونه با نظرگاه

  مواجه خواهيد شد؟
-ابل ديدگاهـ چگونه حمايت كافي در مق

هاي معارض به منظور اتخاذ تصميمات مؤثر به 
  دست خواهيد آورد؟

هاي جزئي، كه اين تصوير از فعاليت
پيشنهادي است و نه جزمي، نيازمند بسترسازي 

تواند مورد بازبيني نيز است. تصوير مزبور مي
تر، بنگريد به: قرار بگيرد (براي بررسي كامل

Jamieson, 1993رحي ، براي ديدن ش
كالسيك در قالب كتاب كه ناظر به اقتصاد 

). Johnson & Zerby, 1973است، بنگريد به: 

، نوع ثالثي هم براي پاسخ به هانيااما به غير از 
فايدگي اخالق وجود دارد. اين نوع، اشكال بي

شناختي از انديشه و فكر مبتني بر دفاع معرفت
 اخالقي است. در اين پاسخ، انديشه اخالقي به

مثابه مقدمات و يا گزينش بهتري است كه 
هايي كه اتخاذ هاي ارزشي را در موقعيتانتخاب

-گريزناپذير است، مستدل مي هاآنتصميم در 
كند. اين بيان چهارچوبي براي نظر كردن به كار 
نويسندگان متفاوت و نيز چارچوبي براي نشان 
دادن حدود هر يك از كارهايي كه در انزوا و 

شود، به دست خواهد واقعيت انجام ميفارغ از 
داد. ضمن اينكه در مقابلِ ادعاي نازايي اخالق 

  بنايي براي مقابله فراهم خواهد ساخت. 
  

  


