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احتماالً  3یا به نحوی ضامن آن است. 2ها مستلزم مداراگرایان فرهنگی اغلب چنین براین نظرند که نظریه آننسبی

با مطمئناً  ،کندگرایی فرهنگی استقبال میکامالً سازگاراندیش که از نسبییک شخص که چنین است  اننظر آن

پذیرند اما بسیاری دیگر از از مردم این نظر را می . بسیاریکندمدارا می یابدهای دیگر میفرهنگ رفتاری که از

ندرت مورد بررسی نظر را پذیرفته اند بهکه این اند. شوربختانه استدالل کسانیبا آن مخالف ،جمله فیلسوفان اخالق

استدالل این مقاله شنیده نشده است. در طرح شده، در مخالفت با آنکه فیلسوفان  توجهو استدالل قابل قرار گرفته

متداول  اشکالدهم که کنم و نشان میبررسی می ،مداراست گرایی فرهنگی متضمننسبی کهرا نهفته در این دیدگاه 

. مداراست نضام گرایینسبی این معنا نیست که نظر من این است که هب البته این امرانجامد. ه آن به شکست میب

 گراییتواند میان مدارا و نسبیآمیز است و نمیمغالطه ،استدالل نهفته در این دیدگاه که درحقیقت نشان خواهم داد

 پردازم.دادن این موضوع، به دوپاسخ احتمالیِ اردوگاه مخالف میفرهنگی پلی ایجاد کند. بعد از نشان 
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 به این دلیل قابل تعمیم به فرهنگ دیگر نیست. آنچه در فرهنگی اخالقا درست )نادرست، وظیفه و...( است لزوما

 "با در نسبت"یا  4به نوعی وابسته ،دهدبه عملی نسبت میکه درستی یا نادرستی اخالقی را داوری  که صدق هر

 به جامعه دیگر متفاوت است. ایجامعه از ،است و هنجارهای فرهنگی هنجارهای فرهنگی جامعه عامل

گرایی نسبی آید چنین نظری دارند.مردم بر مبنای دالیلی که درپی میاز مداراست؟ بسیاری آیا این نظریه مستلزم 

از  اجتناب به معنای این ؛کنیم 5ها تحمیلدیگر فرهنگ توانیم اخالقیات خود را به مردمبه این معناست که ما نمی

مشی منطقا موظف به خط ،گرایی را بپذیریمبنابراین اگر نسبی همان مداراست.درواقع چنین کاری این کار است و

 شویم.می مداراجویانه

هایی از حقیقت جذاب اما نامعتبر است. علت جذابیت آن این است که اگر همدالنه خوانده شود بهره یاین استدالل

همه  ماند.حتی اگر همدالنه فهمیده شود در رسیدن به نتیجه ناکام می عتبر است به این دلیل کهنامهمچنین  ،دارد

 را که اشکال مشهور به این دیدگاهاما در ابتدا پاسخ معیارِ فیلسوفان اخالق  ،را تبیین خواهم کردها را مختصاین

 چندان دقیقگرایی به شکلی نهدعوی نسبی 6.کنمبررسی می گرایی باعث تضمین مداراستنسبی داردبیان میکه 

اخالقا  ،یک عمل ،گرایی صادق باشداگر مدعای نسبی این است که اخالق وابسته به هنجارهای فرهنگی است.

 مورد تاییدمدارایی در یک جامعه بنابراین اگر بی مقبول باشد. ،عامل یرست است اگر و تنها اگر در جامعهد

گرایی به این مدارا، نسبیمسأله مردمان آن جامعه اخالقا حق دارند که اهل مدارا نباشند. بنابراین فارغ از  ،باشد

اخالقی،  درستی گراییکه نسبیبه این دلیل  بسا وظیفه باشد.و چه مدارایی برای برخی اخالقا مجازمعناست که بی

 کند.از هنجارهای فرهنگی می یوجوبِ اخالقی و... را کامال تابع

 :خوردشکست میکند گرایی را چنین تفسیر میبه این دلیل که نسبیخود اولین پیشفرض  این استدالل به دلیل

A .یک عمل اخالقا درست است اگر و تنها اگر در جامعه عامل مورد تایید باشد ) 
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یا  اخالق فلساا ه مبانی هولمز، .ال .؛ آر171(1978پرنتیس هال  .جی .)انگلود کلیف، ان دیباچه ای بر اخالق به اف فلدمن، کنید نگاه 6 )بلمونت کالیفرن

 .786 ،(1955) 52 فلسفه مجله  "فرهنگی گرایی نسبی بر انتقادات برخی"، اشمیت. و پی 37( 1993ودسورث 

 



اخالق وابسته به هنجارهای  گویدمی دیگری از این مدعا که 7های متعارفخوانشست. خوانش همدالنه نیاین 

 توانیم آن را چنین بفهمیم:. برای نمونه میوجود دارد فرهنگی است

Bعامل مورد تایید باشد. یدر جامعهتنها اگر است  اخالقا مجاز ،( یک عمل 

در ( وصف مجرد بودن) تجرد که دیریدعا را در نظر بگم نیاست، ا یقبول قابل خوانش( B) نکهیا درک یبرا

اگر احتیاجی به خوانش مضحکی از این مدعا که یک شخص مجرد است  .ازدواج تعریف شود وضعیت نسبت با

 تنها اگر ،توانیم آن را چنین بفهمیم که یک شخص مجرد استمی . درعوضنیست ازدواج نکرده باشد و تنها اگر

 ،بر آن استاز این نظریه است که  متعارف( خوانشی Bنظریه مذکور، جمله )سان در همینازدواج نکرده باشد. به

جمله اول نسبت به جمله دوم در مثال تجرد،  سان کهانیا به همانوابسته به هنجارهای فرهنگی است. ثاخالق 

( آن A) یادعا مطابق با ،گرایینسبی وانشخاست.  تر پذیرفتنیکم( B)به  ( نیز نسبتAقبول است، )قابلتر کم

ند. یکی از این اشکاالت این است که اگر ندار (B) دهد که توانی علیه خوانشاشکاالتی قرار میدر معرض را 

)مثال از  است امری متداول آنچه در جامعهتوانیم عمل درست را با کشف می ،گرایی صادق باشدادعای نسبی

 گرایی را کنار بگذاریم. پیامد این جمله امری نامعقول است باید نسبی چونو  8کنیم طریق نظرسنجی و...( مشخص

است نه شرط الزم  الزم( برای درستی اخالقی صرفا شرط B) (. اظهارBِ( است نه )A)تهدیدی علیه  این اشکال

 ( رد کرد.A) توان آن را به سادگیِ( نقد وارد باشد اما نمیB). شاید به کافیو 

باشد. همچنین که اخالق وابسته به هنجارهای فرهنگی است می این مدعااز  متعارف ( خوانشیBالوصف )مع

(B( نسبت به )Aپذیرفتنی )آنچه برای شخص "تفسیر این مدعا که  درکند که تر است. بنابراین انصاف اقتضاء می

چنین کنیم انتقادات  اگر هیم.ترجیح د( Aرا بر ) (B)خوانش  ،"باشداش میدرست است وابسته به تاییدات جامعه

. برخی ممکن است با شود، وارد نمیاستا مدار گرایی مالزم بانسبی گویدمی این دیدگاه که مشهور فیلسوفان به

کنند که به شان را به گونه ای بیان میدیدگاه گرایان عمدتاًنسبی ها مخالف باشند و چنین پاسخ دهند کههمه این

کامال  منظور نویسنده برای فهمِبخواهیم اگر که گرفت  توان خردهنمیبر ما  9(.B) ( نزدیک تر است تاA)خوانش

                                                           
7 Natural readings 

 (1978 میفلین، هوتون: بوستون)، ویرایش دوم فلسه اخالق، ج. اولدنکوییستای. جوع کنید به اندرو ر 8

 .( اشاره کرد1973نیویورک وینتج انتشارات ویست )کُهس .ام فرهنگیگرایی نسبیبه عنوان نمونه میتوان به  .9



هر انتقادی که ( یا چیزی شبیه آن بفهمیم. Aگرایی را مطابق با )داریم که نسبیرا حق این  ،به متن او وفادار باشیم

(Aرا رد کند منصفانه است که علیه نسبی ).گرایی به کار رود 

 10اصل همدلی همیشه تعابیر خود نویسنده را در نظر بگیریم.باید  که استمبتنی اشتباه  بر این فرضِاسخ این پ

هفته در آن تمرکز کنیم. در مثالی تر نمنطقی مضمونِ برکند که گاهی تعابیر نویسنده را نادیده بگیریم و ایجاب می

بیشترین خیر برای بیشترین " هآموزها، گویند که گویی نظریه آنای سخن میگرایان گاهی به گونه، فایدهآشنا

اما همچنین براین  11اتفاق نظر دارند. گرایی استاز فایده ضعیف تنسیقی این ،که است. فیلسوفان بر این "افراد

و انصاف اقتضاء  ماندگزند انتقادات مصون میاز  ،شودارائه بهتری بندی صورتاز آن  اند که اگرالقولامر متفق

سبیل، انصاف حکم همین بر های بهتر را مبنا بگذاریم.بندییکی از همین صورت ،گراییتفسیر فایده در کهکند می

 ( رجحان دهیم. A( را بر )Bگرایی )کند که در تفسیر نسبیمی

                                                              II 

مطابق با این استدالل  .میبرگرد شده است یطراح ییگرایمدارا از نسبنتیجه گرفتن  رایکه ب استداللیبه  یاییدب

که  ،ها تحمیل کنیمخودمان را بر مردم دیگر فرهنگ یاتتوانیم اخالقکند که ما نمیاین داللت میگرایی برنسبی

گرایی . اما خودداری از انجام این کار همان مداراست. بنابراین نسبیاز این کار است اجتناب]لزومِ[  به معنای این

به  این استدالل اگرچه از انتقادات معمولِ فیلسوفان جان سالم کند.ها میرا ملزم به مدارا با مردم دیگر فرهنگما 

مبهم است. این جمله  12"ما یاتتحمیل اخالق"آمیز است. مسأله این است که عبارت برد اما استداللی مغالطهدر می

 :تواند داشته باشدکم سه معنا میدست "ها تحمیل کنیمخود را به مردم دیگر فرهنگ یاتتوانیم اخالقما نمی"که 

 "هستند xها موظف به انجام عمل آن"توانیم بگوییم که: نمیکنیم ها صحبت میوقتی درباره دیگر فرهنگ -1

آن سخن  صدقموظف به انجام آن هستند( و با اطمینان از  ما مردم فرهنگکه عملی است  x )وقتی( )درجاییکه

 بگوییم.

                                                           
10 Principle of charity 

سدیمراجعه کنجِی. بنتهام اثر  "درباره دولت یقطعه ا"، به مقدمه کتاب فیضع یبندصورت نیاز ا ینمونه ا 11 سخه یاری)ب که  یانتقاد یبرا (.ی آنهااز ن

ست هب صه، انتقاد ا .دیمراجعه کن 27ص،  دیباچه ای بر اخالق یاخالق مقدمات، به فلدمن ، آن وارد ا ست که اگر  نیبه طور خال  شکلی که به ییگرافایدها

 .مندهمه افراد بهرهو  فایده یعنی: میرا به حداکثر برسان مستقل ریکند تا دو متغ یشود، ما را ملزم مروایت  آمد

 
12 Impose our morality 



ای رعایت مطالبهبه  وادار که خواسته مردم فرهنگ ماست، را تنها به این دلیل یدیگر فرهنگ توانیم مردمِ ما نمی -2

 .ستمامردم فرهنگ  یخواستهاین  کهکنیم. چرا  اخالقی

 خود کنیم.  یاتاخالق قربانیما نمیتوانیم مردم فرهنگ دیگر را  -3

های اخالقی خودمان به که درنتیجه دیدگاه هرگاهشود؟  شویم که شخصی قربانی اخالقیات ماچگونه باعث می

کرّات هکه ب ی رفتارمان با حیوانات،این موضوع را با بررس توانمی گناهی آسیب برسانیم چنین کرده ایم.شخص بی

مان خاطر باورهای اخالقیرسانیم بلکه بهها آسیب میما نه تنها به آن شوند روشن کنیم.قربانی اخالقیات ما می

 کنندبه عنوان یک نمونه واضح، اکثر مردم چنین فکر می دهیم.کار را انجام میاین ،باور داریم ها آگاهانهبه آن که

 شوند. اخالقا مجاز است. در نتیجه ]این دیدگاه[ بسیاری از حیوانات کشته می ،که کشتن حیوانات برای خوردن

کنند. در قرن هفدهم قوم تاتارهای کریمه چنین فکر را قربانی اخالقیات خودشان می دیگر مردم غالبا مردم

کردند ها حمله میها اخالقا مجاز است. از همین روی ساالنه به آنها و قزاقکردند که به بردگی گرفتن روسمی

کردند که از یتاتارها فکر م یبدون شک برخ 13فروختند.در سراسر امپراتوری عثمانی میبه عنوان برده را ها و آن

بنابراین تاتارها درواقع  .هستندحمالت  نیا به زممل، "از کار سهم خوددادن  ای انجامبر" ااصطالح و ینظر اخالق

 ازآنها اینکار را روسها و قزاقهایی را که به آنها حمله میکردند به بردگی نمی گرفتند تا به آنها آسیب بزنند بلکه 

 ها بودند.آن یاتاخالق یکه قربان تاتارها، یقرباننه  هاها و قزاقروس .دادندشان انجام میباورهای اخالقی سر

از یکدیگر  "3تحمیل"و  "2تحمیل"، "1تحمیل"توانیم با استفاده از واژگان را می "تحمیل"حال سه خوانش از 

به این معناست که ، میکن 3لیتحم گرانیخود را به د اخالقیات میتوان ینم مییبگو نکهیابرای نمونه  تفکیک کنیم.

 .میخود کن اخالقیات یرا قربان گرانید میتوانینم بگوییم،

 استدالل مدارا بازگردیم و آن را گام به گام بررسی کنیم:بیایید به  

 (C)ها تحمیل کنیم.فرهنگ نیم اخالقیات خود را به مردم سایرتواگرایی صادق باشد نمیاگر نسبی 

(D) اجتناب کنیم. ی دیگرهافرهنگ تحمیل اخالقیات خود به مردم باید از بدین معنی که 

                                                           
: تورنتو( تاریخچه یک :اوکراین ،ستتابتنلی. اخالقا مجاز بود مراجعه کنید به اُبرای شتترح مختصتتر این عمل و اشتتاره به اینکه چرا این عمل نزد تاتارها 13
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 (E)به دیگران همان مدارا با دیگران است. اجتناب از تحمیل اخالقیات خود 

 (F)کند.ها ملزم میفرهنگ مدارا با مردم سایرگرایی ما را به بنابراین نسبی 

 "1تحمیل"را به معنای  "تحمیل"را بکار بگیریم. یعنی باید  "تحمیل"از  اولباید تفسیر  )C(برای صادق بودن 

گرچه به این معنی است که ااز این رو  است.از فرهنگ  غیرچیزی اخالقی صدق گوید گرایی میبخوانیم. نسبی

به معنای که  کندنمیداللت امر کنیم اما به این  1تحمیل ی دیگرهافرهنگخود را به مردم  توانیم اخالقیاتنمی

بپذیرند گرایی را ها ممکن است نسبیبا رجوع به تاتارها به آن فکر کنید. آنکنیم. چنین توانیم نمی دوم و سومِ آن

موظف به حمله و به  ما"که  ها، این جملههای فرهنگی میان تاتارها و روستفاوت و نتیجه بگیرند که به خاطر

 "موظف به حمله و بردگی مردم هستند هاروس"درست است درحالیکه جمله  ،"بردگی گرفتن مردم هستیم

این امر منطقا  احکام اخالقی است. صدقشرایط اما این صرفا برای دادن نقطه نظری درخصوص  نادرست است.

سازگاری توانند به نحو میکند. به تعبیر دیگر تاتارها نمی شانبه خودداری از حمالتور مجبقا تاتارها را یا اخال

 کنند. 1ها تحمیلتوانند اخالقیات خود را به روسکه نمی باشندامر موافق این رو با گرایی را بپذیرند و از ایننسبی

 صادق بودنِ بنابراین برای کنند.  3ها تحمیلاخالقیات خود را به روس توانندمیکه که قویاً براین نظرند حالیدر 

به همین را  )D(باید است  )C(، نتیجه)D(چون بخوانیم و "1تحمیل"معنای  را در "تحمیل" بایستمی )C(فرض

 .تفسیر کنیم طریق

 "3تحمیل"و  "2تحمیل"بلکه در معنای  "1تحمیل"به معنای نه را  "تحمیل"باید  کنیمرا بررسی می )E(وقتی 

اجتناب از  مدارا مستلزم حقایق اخالقی ندارد. در بیانِو شکست  با توفیقارتباطی را امدبه این دلیل که  م.فهمیب

 "1تحمیل"حتی اگر اخالقیات خود را به دیگران  باشد.باعث مداخله در زندگی آدمیان است میمختلفی که  اعمال

توان گفت که با طور معقولی میبهیم. مدارایبیها با آنمان اخالقیات "3تحمیلِ"بگوییم با توانیم کامال می ،نکنیم

 "2لتحمی"معنای  ،"تحمیل" ازدر اینجا باید  ، کهه ایممدارا کردها با آنتحمیل نکردن اخالقیات خود به دیگران 

  را مراد کنیم. "3تحمیل"و 

 شود:مدارا چنین می ]به سودِ[ بنابراین استدالل

´)C( کنیم 1های دیگر تحمیلتوانیم اخالقیات خود را به مردم فرهنگما نمیگرایی درست باشد اگر نسبی 

´)D( ها خودداری کنیم.مان به مردم دیگر فرهنگاخالقیات 1بنابراین ما باید از تحمیل 



´)E( هاست.اخالقیات مان به دیگرام به معنای مدارا کردن با آن 3و تحمیل 2خودداری از تحمیل 

(F) کند.ها ملزم میفرهنگ به مدارای با مردم سایرما را گرایی بنابراین نسبی 

نامعتبر است  (´D) به (´C) ازحرکت  یعنی)در حقیقت حتی اولین مرحله استدالل  این استدالل نامعتبر است.

 2میلبا تح )E(´اما  ارتباط دارند گرانیما به د اتیاخالق 1لیبا تحم )D(´و  )C(´. (کنمپوشی میاما از آن چشم

 :است که آمیز به این شکلمغالطه یاستدالل، جهینت اند.مربوط  3و تحمیل

از  ی. خوددارمیکن یخوددار X انجام از دیبا یعنی، را انجام دهیم X میتوان یباشد، نم صادق ییگرا یاگر نسب 

Y  وZ کند.یم مداراما را ملزم به  ییگرا ی، نسبنیاست. بنابرا همان مدارا 

-نسبیشود برای ما فراهم نشده است. مدارا می گرایی باعث ضمانتکه هیچ دلیلی مبنی بر اینکه نسبینتیجه این

های دیگر اعمال نسبت به فرهنگ ،به شکلی واقعی تواننمیرا گرایی به این معنی است که انواع احکام اخالقی 

اخالق  لیتحم" عبارتِ ابهام در لیامر اغلب به دل نیامشی مبتنی بر مدارا فاصله بسیار دارد. اما این با خط ،کرد

 .ردیگ یمورد توجه قرار نم "گرانیما به د

III                                                                

گرایی مدارا را تضمین دو پاسخ به مدعاهای سابق را بررسی خواهم کرد. اولین پاسخ این است که اگرچه نسبیمن 

کند. مختصراً مدارایی را تضمین نمیبیچون برخالف دومی  گرایی ارجح است.نسبی-کند اما نسبت به نانمی

 هاست. مدارایی با دیگر فرهنگمستلزم بی 14گرایینسبی-چون مقابل آن یعنی نا ،است ترجذابگرایی اینکه نسبی

گرایی که شامل نسبی هاگرایی اخالقی که مجموعه ای از نظریهگرایی تنها با نسبینسبی-این پاسخ اشتباه است. نا

را مدا"که: را گزاره این  گرایاننسبی-مخالف است و با مدارا مشکلی ندارد. درواقع بسیاری از نا ،فرهنگی است

 دانند.فرافرهنگی می "با دیگران اخالقا درست است

 کنند:گرایان منکر این نگاه هستند و چنین استدالل میبرخی نسبی

(G) شان را نسبی نادرست بدانیم و نادرستی-غیرِگرایی به این معناست که برخی اعمال را به شکلی نسبی-نا

  بخوانید. zو  x ،yتابعی از هنجارهای فرهنگی ندانیم. آن اعمال را 
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(H) باشیم که ر اما اگر براین باوx ،y وz گوید که میشویم میملزم  به باور دیگری اند،به این شکل نادرست

 دخالت کنیم. ،دهدرا انجام می zو x ،yفرهنگی که  هر باید در

(I) مدارایی است.همان بی ،دخالت کردناز این شکل  اما 

(J) که  ییهافرهنگ ژهیبه ور، گید یفرهنگ ها با مداراییلزم به بیم ،میریرا بپذ ییگراینسب-ر نااگ نیبنابراx ،

y  وz شویم.می دهندیرا انجام م 

مستلزم این  ،نادرست است نسبی-به شکلی غیر x. این دیدگاه که نادرست است (H)این استدالل در مرحله 

-به بیان دیگر نا .را خیر دومیو  توانیم دیدگاه اول را بپذیریمستیم. میه xردخالت دنیست که ما موظف به 

 است: ای سازگار گرایی با داشتن چنین نظریهنسبی

به شکلی جدی خودآیینی شخص را نقض کند یا متضمن درد و  x الف(دخالت کنیم اگر:  xبایست در عمل می

محتمالً مداخله ما  نباشد و پ( آسیب معرضِ  در گناهِبی یدفاع از شخص در x عمل ب( رنج معتنابهی شود،

 آمد(. هایی که در الفآن)  را دفع کند xهای آسیب

 هرچیز به ایضاح و اصالح نیاز دارد.ش از که آن بیش و پیگویند کشند و میبرخی این نظریه را به چالش می

گرایی سازگار نسبی-نکته مهم این است که جمله فوق با نا یک از اینها موضوعیت ندارد.برای اهداف ما هیچ

حتی اگر فکر  .کندرفتار دیگران دخالت می فته باشد به ندرت درکه آن را با رغبت پذیراست. با این حال کسی

 مرتکب هاکه آن مثال وقتی .نددر کار دیگران دخالت ک شخص گاهید شای کند که رفتارشان نادرست است.

مدارایی نیست، الاقل نه به مصداق بی ،موارد ایندر  . اما دخالتآزاری، تبعیض نژادی و امثالهم هستندکودک

 ازند وقتی کحمایت می (J)که از  زیرا کسی ،توجهی استقابل یاین نکته شکلی که یک رذیلت محسوب شود.

گرایی نسبی-نقدِ نادر  استداللش او چنین نکند، . اگردر ذهن دارد رذیلتند مطمئناً یک زحرف می"مدارا بودنبی"

 15.خوردشکست می

                                                           
سائلی را  15 ستدالل فوق ایجاد می )I (برای فرضاین م سبیدر ا شکالتی دیگر برای ن ستدالل را بکار کند) و همچنین م از آن گیرند( اما میگرایانی که این ا

 .کنمپوشی میچشم



اما مطمئنا کند گرایی منطقاً مدارا را تضمین نمیاین است که اگرچه نسبیدوم بخش  پاسخ بعدی به مدعاهای

مطمئناً وابسته به فرهنگ است باور داشته باشد که اخالق  ،کس به اینبه این معنا که هر شود.به مدارا می منجر

 د.دار 16"ی گشودهدیدگاه"دیگر، های زندگی ها و سبکفرهنگ نسبت به

معموال باعث مدارا گرایی باور به نسبی ،ایده محوری این است که به عنوان یک واقعیت روانشناختیجا دراین

 پشتیبانی نشودبا تحقیقات تجربی  که تا زمانیاین مدعا  کهاین  الحظه دارم. اولن دیدگاه سه مدرباره ای شود.می

دوم این که  است. ایچنین پشتوانهاین ادعا فاقد دانم می کهجا و تا آن است 17نشینمیزروانشناسی پشتبخشی از 

که از آن  "مدارایی"الف(  :تر کند مگر اینکهاعتناقابل گرایینسبی-نسبت به نارا گرایی نسبی توانداین امر نمی

دالّ  مدارکی کهاین ضمنب(  ،و خودپسندی تفاوتیبی]عملی از رویِ[ نه  واقعی باشد مداراییشود صحبت می

 چنیندارای ه ک دوجود ندار گرایینسبی-نا از دیگری بولِققابل شکل هیچ براین امر ارائه شود که نشان دهد

 ندارد، وجود شواهی و دالئل چنین اما. شود مدارا[ روحیه] تقویتِ باعث آن به باور که باشد، مهمی خصوصیت

 .کنندمی تجویز را مدارا روش و راه که دارد وجود (زرین قاعده نظیر) گرایینسبی-نا از مختلفی انواع اینکه کما

هم نه فقط به صورت آن ،دانماما آن را مشکوک می ،رد کنمقاطعانه دیدگاه فوق را  توانماگرچه نمیکه سوم این

شود من می باعث تردیدنمی پردازم و به سادگی این مقاله را با یکی از شواهد تجربی که  این امربه من  پیشینی.

 اشنظریه اخالقی که در خاطر دارم رای مشهور) یا بهتر بگویم بدنام(گاز یک نسبیرا  ل قول زیرنق دهم.خاتمه می

 .پیدا کندنسبت به دیگران  ای"گشوده"دیدگاه باعث نشد که 

 [رمبنایِبام ]های اخیر گفته و انجام داده... هرچه در این سالاست گرایی یک واقعیت سادهنسبی

بندی های ثابت و مردانی که معتقد به به معنای تحقیر دستهگرایی اگر نسبی ..گرایی است.نسبی

از نگرش و اعمال فاشیستی وجود تر ... چیزی نسبیهستند ایحقیقت عینی جاودانهداشتن 

گرای مدرن بر نسبی از ارزش یکسانی برخوردارند... ازاین واقعیت که همه ایدئولوژی ندارد...
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17 psychologyarmchair   و  تجربی است هایبه یافته و اتکاء استنادفاقد درآن که روانشناختی است  نوعی تحقیقاتگر است که نشان آمیزطعنتعبیری

مطرح ( experimental psychology)روانشتتناستتان تجربی  مدافعینِ این اشتتکاالت از ستتویعمدتا  برخوردار نیستتت.و اعتبار خاطر از اتقان به همین

شاهده و اندازه گ ای یشگاهیآزما یها هیکه در آن داده ها از روشود می شده م شکال کنترل  صل م یریا ست شود یحا شابه این .متمرکز ا  ،آمیزکنایهتعبیر  م

از سوی بیشتر  ،این اشکال نیز نیز وجود دارد کهاست شخصی  شهودات /تجربیات نگری/براساس درون تربیش /صرفاها آن فلسفهکه نسبت به فیلسوفانی

 . مترجمشودطرح می (experimental philosophy) حامیان فلسفه تجربی



نی که دارد بکوشد م توابا تماو  است که هرکسی حق دارد ایدئولوژی خودش را خلق کنداین

 18کند.که آن را اعمال 

 ینیموسول تویبن

                                                           
سان عقالنی ،ویچس .بیاچ از قول نقل 18 شارات-)بلومینگتون ان شگاه انت سولینی دیوتورنا او .41(1962، ایندیانا دان صلی منبع عنوان به را مو . کند می ذکر ا

هدفی من از  به توجه بامستتاله  این کنمنمی فکر اما. گرایی که در موردش بحث کردم ملزم بوددقیقا به آن شتتکل از نستتبی موستتولینی که کنم نمی ادعا من)

سبی تفاوت. باشد مهمآوردن نقل قول فوق  سبی و فرهنگی گرایین شناختی اثرات انتظار که نیست ای گونه به موسولینیبه شیوه  گرایین سیار روان  یمتفاوت ب

 (.باشیم داشته از این دو را


