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چكيده
نُسيّاذ وَيفهگسايانه دز زماتل تا نُسيّاذ نسيجهگسايانه تهسس فهميده ميؾوند و
دز فلػفة اخالقْ ،موماً دز اؾازه ته انگازههاي اخاللي غيس نسيجهگسايانه ته واز
ميزوند .يىي اش مهمسسين داللرهاي وَيفهگسايي اين اغر وه زفسااز ؾا ف
مي زواند نادزغار تاؾاد ،يساي اگاس نساايب تر تهساسين نساايب ممىان تاؾاد.
نسيجهگسايي ته تر دغسه اش نُسيّاذ اخاللي ايالق ميؾود وه تناتس تنها ،نسايب
اْمال مثنااي هاس يىاخ اخاللاي مٓسثاس دزتاازة تنهاغار .خاع ،تاس اغااظ
نسيجهگساييْ ،ملِ اخاللاً دزغر ْملي اغار واه تاه تهساسين نساايب منسهاي
ميؾود .دز زماتل تا نسيجهگسايي ،وَيفهگسايي تس اينىه ماسد گگوناه مماقاد
خود زا ْملي ونند ،زأوياد مايوزشد و تر زا اش گساياي انجاا ْمال مهمساس
ميداند .تس اغاظ نُسيّاذ وَيفهگسايانه ،ما وَيفه دازيخ وه تٓهي اش اْمال زا
انجا دهيخ و اش انجا دادر تٓهي اش اْمال خاوددازي ونايخا ايان وَيفاه ،اش
ماهير خود ْمل ناؾي ميؾود و نه اش نسايجي وه تا انجا گسفسن ْمال ياقال
ميؾوند .دز اين ممالهْ ،الوه تس ؾسح و زحليل نُسيّاذ نسيجهگسايانه و همچناين
نُسيّاذ وَيفاهگساياناه ،تاه تسزغاي زاتًاة ايان دو دغاسه اش نُسيّااذ اخاللاي
ميخسداشيخ .فلػفة اخالق جديادْ ،اللاة تيؿاسسي تاه ايان مػاكله واه گگوناه
مؤلّفههاي وَيفهگسايانه ميزوانند تا نسيجهگسايي زسوية ؾوند ،نؿار ميدهد.
واژههايكليدي :وَيفهگسايي ،نسيجهگسايي ،وَيفه ،الصا  ،دزغر ،خوب.

* -زازيخ وقول 88/6/16:زأييد نهايي89/2/11 :
** -دانؿجوي دوسسي فلػفه دز دانؿگاه اقفهار
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مقدمه
نسيجااهگسايااي و وَيفااهگسايااي دو نُسيّ اة يااا ص اهمي ار دز اخااالق هنجااازي هػااسند.
نسيجهگسايي ته تر دغسه اش نُسيّازي ايالق مايگاسدد واه مًااتك تنهاا اْماال دزغار،
اْمالي هػسند وه منجس ته افصايؽ نساايب خاوب مايؾاوند .دز وَيفاهگساياي ،دزغاسي
اْمال ،لًّ نُس اش نسايب و خيامدهاي ايسمالي تنها غنجيده مايؾاود .تاساي مااال ،اگاس
نسيجهگسا ،فسد تيگناهي زا قسفاً ته دليل ايجاد نسايب خوب لستاني وند ،وَيفهگسا گناين
ْملي زا منّ ميوند و تر زا زْاير نىسدر يموق اؾ اـ للماداد مايوناد و ياا يسّاي
ز ًي اش تػيازي اش ديگس مؤلّفههاي اخاللي .هس ودا اش اين دو نُسيّه مٓاية و مصاياايي
دازند وه ؾايد تسوار تا زسوية اين دو نُسيّه ته ؾىل مناغة اش مٓاية تنها وخ وسد.
غ ن گفسن اش زٓازل ماتين اين دو دغسه اش نُسيّاذ ،هماريوز وه گرؾر ،گندار
مؿىل نيػرا اما تسزغي اينىه تيا ميزوار لا ل ته تر ؾد وه اين دو دغسه اش نُسيّاذ،
يسي ته يوز نمني ،يىديگس زا ميخريسند ،وازي غ ر و دؾواز اغر وه دز اين مماله
اميدوازيخ اش ْهدة تر دز يد زوار تستييخ .مػكلة زٓازل اين دو ؾاخة اخالق هنجازي اش
تغاش فلػفة اخالق زا ونور مًسح توده اغر و نُسيّهخسداشار تػيازي جرب اين دو دغسه
اش نُسيّاذ ؾدهاندا اما خود اين زٓازل اش غوي ديگس غثة ؾد زا اخالقدانار مٓاقس
نُيس هِس ،اغىنالر ،ناشيه و  ...دز فىس زلفيك و زسوية اين دو دغسه اش نُسيّاذ تاؾند.
اگسگه غاتمة نسيجهگسايي نػثر ته وَيفهگسايي دز فلػفة اخالق تيؿسس اغر و تس تر
زمد دازد ،اما ته ديدة نُسيّهخسداشار مٓاقس وه مدّْي يل زٓازل اين دو دغسه اش
نُسيّاذ هػسند و يسي وػي همچور فسانىنا وه ميووؾد زا تنها زا دز يه نُسيّة وايد
تا هخ جمّ وند ،اين دو نُسيّه خا ته خاي هخ دز يول زازيخ فلػفة اخالق گا تسداؾسهاند
و زٓازل ماتين تنها زا ميزوار قسفاً َاهسي و قوزي دانػر .خع نسوزي خواهد تود
زا ن ػر ته تسزغي و زحليل اين دو دغسه اش نُسيّاذ تا زوجه ته نُسيّاذ جديدي وه دز
اين دو يوشه ازا ه ؾده اغر ،تدسداشيخ و اخسالف و زٓازل تنها زا دز نماو وليدي نؿار
دهيخ و غدع ته قوزذ اغسداللي و تا ذوس ؾواهدي اش گفسههاي اخالقدانار مٓاقس ،ته
تسزغي يل زٓازل اين دو دغسه اش نُسيّاذ و ذوس نماو همدوؾار تنها ،گفسهي خود زا
خسخ ونيخ.
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نتيجهگرايي

شرح
دز غال  1958دز ممالهاي زحر ْنوار «فلػفة اخالق جديد» ،ن ػسين تاز اَنػاىِخ،1
واضة " "Consequentialismزا وه ته مٓني «نسيجهگسايي» اغر زا دز اؾازه تاه نُسيّاازي
وه ته نسايب و خيامدهاي اْمال اؾ اـ نُس دازند ،ته واز تسد .اين نُسيّه تاه ؾاىلي واه
اَنػىِخ تر زا مٓسفي وسد ،وامالً تا نُسيّة اخاللي غودگسايي خيوند خوزدا ته همين دليال،
اواس اولاذ اين دو نُسيّه تا هخ زلفيك ميؾوند و ته جاي هخ ته واز ميزوند .اما نثاياد اش
نُس دوز داؾر وه غودگسايي ،گونهاي خاـ اش نُسيّاذ نسيجهگسايي اغر و شيس مجموْة
تر لساز ميگيسد.
نسيجهگسايي تا اين ْميده تغاش ميؾود وه ازشؼهايي وجود دازند وه ممد تس اخالق
هػسندا يسي اگس هيچ دزغسي و نادزغسي اخاللي وجود نداؾسه تاؾد ،هموازه تٓهي
گيصها خوب و تٓهي گيصها تد خواهند تود ) .(Darwall, 2003B, 1تناتساين دز نُسيّاذ
نسيجهگسايانه ،ويفير يا ازشؼ اخاللي اْمال ،اؾ اـ و منؽها ،واتػسه ته ازشؼ
غيساخاللي نػثي تر گيصي اغر وه ته وجود ميتوزند و يا ته دنثال ايجادؼ هػسند
(فسانىنا.)45 ،1376 ،
همة نُسيّاذ نسيجهگسايانه تس غس اين اقل زوافك دازند وه دزغسي و نادزغسي اخاللي
اْمال توغيلة ازشؼ غيساخاللي نسايب تنهاغر وه زٓيين ميگسدد .نسيجهگسا ،گيص
دزغر ،الصامي و اخاللاً خوب زا تس گيصي تنا مينهد وه اش نُس غيساخاللي خوب اغرا
خع تساي زٓيين خوتي يه ْمل(ازشؼ اخاللي تر) تايد تدانيخ گه نسيجهاي دز خي دازد
و تيا نسيجة تر نيص خيس(ازشؼ غيساخاللي) اغر.
نسيجهگسا ته اين دليل ازشؼ اخاللي گيصي زا تس ازشؼ غيساخاللي نسايب تر گيص تنا
مينهد وه اش «دوز» ميگسيصد .شيسا اتسناي ويفير يا ازشؼ اخاللي گيصي تس ازشؼ
اخاللي نسيجهاؼ دوز اغرا دز نسيجه دز نُسيّاذ نسيجهانگازانه ،ازشؼ اخاللي گيصي،
مثسني تس گيصي اغر وه اش لحاٌ غيساخاللي ) (Non-Ethicalخوب اغر (فسانىنا،
 .)45 ،1376ته ْثازذ ديگس ،نُسيّة الصا اخاللي و ازشؼ اخاللي زا مثسني تس نُسيّة
ازشؼ غيساخاللي ميونند.
نُسيّاذ نسيجهگسايانه ،مٓموالً دز زماتل تا نُسيّاذ وَيفهگسايانه ،وه تناتس تنها ،دزغسي
و نادزغسي يه ْمل اش ماهير خود ْمل غسگؿمه ميگيسد ،و اخالق فهيلر ،وه تنااتس
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تر ،زىيه و زمسوص تس ؾ كير و وسداز خود فاْل اغر ،زا ماهير يا نساايب خاود ْمال،
تهسس فهميده ميؾوند.
نسيجهگسايي وقف تر دغسه اش نُسيّاذ اخاللي اغر وه تناتس تنها ،نسايب هس ْمل
زٓيينونندة دزغسي و اْسثاز هس يىخ اخاللي دزتازة تر ْمل اغر .تا اين يػابْ ،ملي
اخاللاً دزغر اغر وه نسايب خوب ته تاز توزدا اش اينسو دز نسيجهگسايي ،زوجه ته نسيجه و
خيامد ْمل تس خود ْمل زيجار دازد و دز هس ْمل ،يه ويطگي مكحّح اغاغي و نهايي
دز واز اغر :ازشؼ غيساخاللي نػثي خيامد تر (همار.)46 ،
دز اينجا ،تهسس اغر وه دز زوقيف و تسزغي نُسيّة نسيجهگسايي ،اش زفاغيس خودِ
نسيجهگسايار مٓاقس تهسه تثسيخ.
الف -فيليح خِسير :2او مٓسمد اغر وه ته يوز ولي نُسيّاذ اخاللي ،نُسيّازي هػسند
زاجّ ته تنچه افساد(فاْالر) گه ته يوز فسدي و گه ته يوز جمٓي تايد انجا تدهند و
هس ودا يدالل ؾامل دو جصء مسفاوذ ميتاؾند :جصء ن ػر ،نگسؾي اغر دزتازة
گيصهاي خوب يا ازشؾمند وه افساد تايد خواهار تر تاؾند وه اْمالؿار مًاتك تنها تاؾد
و يا دز جهار ته يوز ولي زحمك ياتند .اين جصء دز يه نُسيّة اخاللي ،اواس اولاذ ته
نُسيّة ازشؼ ) (Theory of Valueيا نُسيّه خوتي ) (Theory of the Goodزٓثيس
ميؾودا جصء دو  ،دزتازة ويطگيهاي ازشؾمند نيػر ،تلىه نگسؾي اغر دزتازة تنچه
فاْالر ،گه ته يوز فسدي و گه ته يوز جمٓي ،تايد اش يسيك خاغخگويي يا واونؽ ته
ويطگيهاي ازشؾمند ،انجا دهند .جصء دو زا دز نُسيّاذ اخاللي ته نُسيّة قواب
(دزغر) ) (Theory of the Rightزٓثيس ميونند ).(See: Darwall, 2003B, 95
ته نُس خسير ،نُسيّاذ نسيجهگسايانه تيؿسس تا نُسيّة دزغر هخ غياق هػسند و تا هيچ
نُسيّة خاقّي زاجّ ته ازشؼ يا خيس اززثاو ندازند.
ته نُس او ،نسيجهگسايي ،نگسؾي اغر وه تناتس تر فاْل موَف اغر همة ازشؼهايي
زا وه گه ته يوز فسدي و گه ته يوز جمٓي ميخريسد ،ته نحو مناغثي اززما تث ؿد .اش
غوي ديگس ،م الفار نسيجهگسايي مٓسمدند وه يدالل تٓهي اش ازشؼها هػسند وه
گسامي داؾسه ميؾوند و مهّخ نيػر وه اززما ياتند يا نه ) .(Ibid, 97يٓني ايسسا ته
تٓهي اش ازشؼها مػسلص اززما دادر (افصايؽ دادر) تنها نيػر.
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نسيجهگسايار ،زاتًة تين ازشؼ هاا و فااْالر زا ،ياه زاتًاة اتاصازي )(Instrumental

مايداننااد :فاااْالر ملااص تااه انجااا اْماالي هػااسند وااه ويطگااي اززمااادهناادگي ازشؼ
اخسكاـيافسه زا داؾسه تاؾند ،يسي اْمالي زا وه ته يوز ؾهودي زكاوز مايونناد واه
انجا تنها تاْث ايسسا ته ازشؼها ميتاؾد ).(Ibid
اما م الفار نسيجهگسايي ،زاتًة تين ازشؼها و فاْالر زا ،زاتًهاي غيساتصازي (Non-
) Instrumentalميدانند :تساي فاْلها الصامي ،يا يدالل ،مجاش اغر وه تر اْمالي زا
انجا دهند وه قسفاً ياوي اش ازشؼ اخسكاـيافسه تاؾندا يسي اگس انجا دادر تنها
غثة زحمك ناگيصي اش ازشؼ تاؾد ).(Ibid
اينگونه زمايص لا ل ؾدر ميار نسيجهگسايي و غيسنسيجهگسايي ،يٓني قسفاً تا زجوِ ته
فاْلها و ازشؼها ،وامالً غيسمٓمول اغر .شيسا تنچه غثة زمايص نُسيّاذ غيسنسيجهگسايانه
اش نُسيّة نسيجهگسايي ميؾود ،اين اغر وه نسيجهگسايي قسفاً ته نسايب و خيامدهاي
اْمال نُس دازد.
3
ب -دزن خازفير  :او اش مدافٓار نسيجهگسايي اغر و مٓسمد اغر وه ادْاهايؽ،
انواِ مسفاوذ و م سلف نسيجهگسايي زا دزتسميگيسند.
او ادْاهاي خود زا " "C.C's Central Claimمينامد .تدين مٓني وه هس ودا اش
""Cها ،گصازهاي زا زؿىيل ميدهند وه تا ايالق تنها ته هس گيصي ،ميزوار تر گيصها زا
زحر نُسيّة نسيجهگسايي دز توزد.
او گصازة اول خود زا اينگونه تيار ميوند:
 :C1زنها يه هدف اخاللي وجود دازد :نسايب تايد زا تنجا وه ممىن اغر ،خوب
تاؾند ) .(Ibid, 132گصازة "  "C1ميزواند ته هس گيصي ايالق ؾود ،اما شمانيوه ته اْمال
ايالق ؾود ،دو گصازة ديگس ايجاد ميؾوند:
ْ :C2ملي وه هس ودا اش ما ،موَف ته انجا تر هػسيخْ ،ملي اغر وه تهسسين
نسايب زا ته تاز خواهد توزد.
 :C3اگس وػي ْملي زا وه مٓسمد اغر يا ميداند وه نسايب تدي ته دنثال دازد ،انجا
دهد ،دز يميمر ،مسزىة ْملي نادزغر ؾده اغر). (Ibid
دز گصازة دو و غو  ،خازفير ،تين تنچه انجا دادنؽ ،دليل دازد و تنچه انجا دادر
تر تساي ماْ ،مالني اغر ،يٓني تدار اْسماد دازيخ يا تايد مٓسمد تاؾيخ ،زمايص لا ل
ميؾود .اما نىسه اينجاغر وه دز يميمر ،زمايص او تين تر گيصي اغر وه ته يوز ْيني
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) (Objectivelyدزغر و يا نادزغر اغر و تنچه ته يوز ذهني) (Subjectivelyدزغر و
يا نادزغر اغر .تساي ماال ،اگس خصؾىي ،تهسسين زفساز زا تا مسيم خود داؾسه تاؾد ،ته
نحوي وه تاْث زناير و خسغندي مسيم ؾود ،زفساز او ته يوز ْيني دزغر اغر ،و
اگس يثك ؾواهد خصؾىي تساي مسيم ،دازو زجويص وند زا ته او دز فسايند تهثودؼ ومه
وند ،دز والّْ ،ملي ْمالني زا انجا داده و زفساز او ته يوز ذهني دزغر اغر .اما
ممىن اغر ْملي ته يوز ْيني دزغر تاؾد ،ولي ته يوز ذهني نادزغرا تساي ماال،
خصؾه تايد ته خايس انجا ْملي وه ايسمال داؾر جار مسيم زا ته م ايسه انداشد،
غسشنؽ ؾود ،اگس گه ْمل او دز يميمر تاْث نجاذ جار مسيم ؾد.
تناتساين خازفير ،گصازة گهازمي زا ميافصايد وه اينگونه موازد زا نيص زحر خوؾؽ
خود لساز ميدهد.
 :C4تنچه ما تايد ته يوز ذهني انجا دهيخْ ،ملي اغر وه نسايباؼ تيؿسسين خيس
منسَُس زا دزتسدازد ) .(Ibid, 133تساي ماال ،اگس خيس منسَُسِ ْملي  40تاؾد و خيس منسَُس
ْمل ديگس  ، 30يثك اين گصازه ما تايد ْملي زا انجا دهيخ وه خيس تيؿسسي ته دنثال
دازد.
دز نهاير ،خازفير ،مٓسمد اغر وه نسيجهگسايي ،نه زنها اْمال و نسايب ،تلىه همچنين
خواغرها ،اميالْ ،مايدْ ،وايف ،زنگ گؿمارمار ،تبوهوا و هس گيص ديگسي زا نيص
دزتسميگيسد .تساي ماال ،يثك گصازة  Cتهسسين تبوهواي ممىن ،تبوهوايي اغر وه
نسايب تهسسي ته دنثال دازد.
اما خازفير تساي اين وه نؿار دهد وه گگونه نسيجهگسايي ،خواغرها و اميال زا
دزتسميگيسد ،اش «انگيصه» اغسفاده ميوند و تدين زسزية گصازهاي ديگس ؾىل ميگيسد:
 :C5تهسسين انگيصههاي ممىن ،انگيصههايي هػسند وه دز قوزذ دازا تودر تنها ،نسايب
تهسسي ْايدمار خواهد ؾد و اين دليلِ خوتيِ تنهاغر ).(Ibid
يسف " "Cوه دز والّ ،م فّف ( Consequentialismنسيجهگسايي) اغر ،ته لهاياي
م سلف و گوناگوني ايالق مي ؾود وه همگي ياوي اش يه لهيه يا گصازه ميتاؾند وه
دز نُسيّة نسيجهگسايي وازتسد دازند و اش غوي ديگس ،نسيجهگسايي زا يه نُسيّة واسذ
گسايانه ،مٓسفي ميونند .دز ايالق هس " "Cما ميخواهيخ تدانيخ وه گه گيصي نسايب
تهسس يا تدزس زا ايجاد ميوند.
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غادهزسين خاغخ زا دز نُسيّة غودگسايي ميياتيخ وه اگس تا گصازة " "Cزسوية ؾود،
گصازة شيس ؾىل ميگيسد:
تهسسين نسيجه ،نسيجهاي اغر وه تيؿسسين ممداز منفٓر و غود زا،
منهاي غ سي و مؿمر ،نكية مسد وندا يا تس اغاظ زفػيس لرذگسوانة
اين ادْا ،نسيجهاي ،تهسسين نسيجه اغر وه تيؿسسين ممداز خوؾث سي زا
منهاي تدت سي و زذيلر نكية مسد وند ).(Ibid, 134
ؾايد ذوس اين نىسه خالي اش فايده نثاؾد وه همانًوز وه گفسيخ ،دز نسيجهگسايي،
دزغسي و نادزغسي يه ْمل تس اغاظ نسايب تر ْمل غنجيده ميؾود ،نسايجي وه
مؤخس اش ْملاندا يٓني خع اش انجا يه ْمل ،تس اغاظ خوتي يا تدي نسايب تر ْمل
اغر وه زأي ته دزغسي و نادزغسي تر ميدهيخ .اما لثل اش انجا ْمل ،فاْل زا تنجا وه
ممىن اغر نسايب تر زا يدظ ميشند و دز قوززي وه نسايب ته نفّ او يا اواسير تاؾند
ته انجا ْمل مثادزذ ميوزشد .اما نسايب يدظشده ؾده ،گاهي مسفاوذ تا نسايب والٓياي
اغر وه انجا ْمل دز خي خواهد داؾر و مٓلو نيػر وه وامالً اينهمار تاؾند .شيسا
اوالً دز يدظ شدر نسايب ،هنوش ْمل انجا نؿده و نسايب يدظشده ؾدة تر ،وامالً
دزغر و يميني نيػسندا و ثانياً ممىن اغر ما دز يدظ شدر نسايب خود زا تفسيثيخ و
نسيجه زا ته گونهاي وه ته نفّ انجا يا زسن ْمل اغر ،يدظ تصنيخ .تناتساين قسفاً نسايب
والٓي خود ْمل ،خع اش انجا ْمل اغر وه ميزوانند زٓيينونندة دزغسي تر تاؾند.
خازفير ،گصازههاي " "Cزا وه هس ودا  ،اقلي اش نُسيّة نسيجهگسايي او ميتاؾند،
فسدگسايانه و مسزثى تا نسايب والٓي) (Actualميداند .ته ْثازذ ديگس ،هس ودا اش اين
گصازهها تا زهزه اْمال افساد مسزثى ميتاؾندوه هس فسد تايد تس اغاظ تنها ته گونهاي
ْمل وند وه تهسسين نسايب زا ايجاد نمايد و تر گيصي زا انجا دهد وه ديگسار والٓاً
خواهار انجا تر هػسند .اما او دز مماتل اين گصازهها وه ته زهزه اْمال افساد مستوو
هػسند ،نُسيّة ديگسي زا مًسح ميوند وه اين خكوقياذ فسدگسايي زا ندازد و مسزثى
تا نسايب تزماني ) (Idealميتاؾد و اش تر زحر ْنوار «نسيجهگسايي جمٓي (گسوهي)»
) (Collective Consequentialismنا ميتسد).(Ibid, 138-9
مًاتك اين نُسيّه (نسيجهگسايي جمٓي) ،هس ودا اش ما تايد زالؼ ونيخ زا مجموْهاي
اش خواغر ها و اميالي زا داؾسه تاؾيخ ،وه اگس هس وع گنين مجموْهاي زا داؾسه تاؾد،
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هموازه نسايب تهسسي ته تاز خواهد تمد و نه مجموْهاي ديگسي اش خواغرها و اميال زا
خع دز نسيجهگسايي جمٓي ،مجموْة اْمال افساد(گسوه) تايد ته نحوي تاؾد وه تهسسين
نسايب زا ايجاد نمايند.
نسيجهگسايي جمٓي(گسوهي) تا نسيجهگسايي فسدي دزتازة اينىه ما گه وازي زا تايد
انجا دهيخ(انجا گه ْملي دزغر اغر) ،زوافك ندازد .تساي ماال ،اگس من مسدي
ثسوزمند تاؾخ ،تس اغاظ ايدة نسيجهگسايي فسدي  ،دز قوززي وه زما دزتمد زا ته
فميسار تث ؿخ ،مًمكناً نسايب تهسسي ايجاد خواهد ؾدا خع نسيجهگسا ته من زوقيه
ميوند وه زما دزتمد زا ته فميسار اخسكاـ تدهخ .اما تس اغاظ نسيجهگسايي
جمٓي(گسوهي) ،من تايد فمى ت ؿي اش ثسوذ و دزتمد زا ته فميسار اخسكاـ تدهخ،
ت ؿي وه اگس ديگسار نيص همين ت ؽ اش مال خويؽ زا خسداخر نمايند ،نسايب تهسسي
خواهد داؾر ) .(Ibid, 139ته ْثازذ ديگس ،دز نسيجهگسايي فسديْ ،مل وايد فسد موزد
ازشياتي لساز ميگيسد ،اما دز نسيجهگسايي جمٓي ،مجموْه اْمال افساد غنجيده ميؾوند.
تناتساين مؿاهده ميؾود وه نسيجهگسايي جمٓي(گسوهي) نسز و شيار ومسسي ته ما
ميشند و اين دز يالي اغر وه نسيجهگسا تودر ما يفٍ گسديده اغر.
ج -خيسسزيلسور :4او نيص مانند خازفير اش مدافٓار نسيجهگسايي اغر و ميووؾد زا
نسيجهگسايي زا ته نحوي دز مماتل انسماد جديد ،زوجيه نمايد.
ته نُس او ،نسيجهگسايي زا ميزوار ته دو ؾاخه زمػيخ وسد:
 -1نسيجهگسايي ذهني ) .(Subjective Consequentialismتس اغاظ اين نُسيّه،
هسگاه فسد دز انس اب ْمل خود تا گندين ؾك مسفاوذ مواجه تاؾد ،تايد تىوؾد وه
زٓيين وند وه ودا يه اش اين اْمال ،انجا دادنؽ تاْث اززماي خيس و خوتي ميؾود و
غدع تس اغاظ تر ْمل نمايد ) .(Ibid, 174ته ْثازذ ديگس ،فسد تايد دز ذهن خود (ته
يوز ذهني) تا دز نُس گسفسن ؾموق م سلف ْمل ،تنها زا غثه و غنگين نمايد و هس
ودا زا وه دز تر مولٓير غثة ايجاد خيس تيؿسسي نػثر ته اْمال ديگس ميؾود،
انجا دهد.
 -2نسيجهگسايي ْيني) .(Objective Consequentialismتس اغاظ اين نُسيّه ،مٓياز
دزغسي يه ْمل يا انجا يه ْمل ،اين اغر وه تيا تر ْمل دز يميمر ،تاْث اززماي
خيس گسديده اغر يا نه).(Ibid
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نسيجهگسايي ذهني ،همانند لرذگسايي ذهني ) ،(Subjective Hedonismهموازه
خيسوي اش نوِ خاقي اش غنجؽِ ْمل زا دز يين ْمل (تگاهانه ْمل وسدر) زوقيه
ميوندا و نسيجهگسايي ْيني ،همانند لرذگسايي ْيني ) ،(Objective Hedonismاش
نسايجي وه ْمالً ايجاد ؾدهاند ،تحث ميوند و غدع تا مػكلة غنجؽ تنها تس يػة
جهرگيسيهاي تسخي اش نحوههاي زكميخگيسي غسوواز دازد وه تاْث اززماي نسايب
مسناغة ميؾوند ).(Ibid
دز والّ ،زيلسور زالؼ ميوند زا زونيح دهد وه گگونه فسد دز هنگا زكميخگيسي
تساي ْمل ،و نيص دز هنگا انجا دادر ْمل ته گونهاي ميانديؿد و ْمل ميوند وه
هموازه ايجاد تهسسين نسايب زا مد نُس دازد.
د -جار زاولص 5و تماززيا غِن :6اين دو انديؿمند اش جملة وػاني هػسند وه مايزاوار
تحثهاي مهمي زا دز موزد نسيجهگسايي دز تثازؾار يافر .زاولص دز وساب نُسيّهاي دزتازة
ْاادالر ) ،(A Theory of Justiceفكاالي زا تااه «غااودگسايي والغاايه» (Classical
) Utilitarianismاخسكاـ داده و دز تر فكل ته زفػيس نُسيّة نسيجهگسايي و نمد نُسيّة
غودگسايي خسداخساه اغار .تماززياا غِان نياص دز ممالاهاي زحار ْناوار «غاودگسايي و
زفاهگسايي» ته زفكيل دز موزد نسيجهگسايي تحث ميوند و غودگسايي زا ته نحوي ماوزد
انسماد لساز ميدهد وه ته ممثولير نسيجهگسايي هيچ قدمهاي وازد نؿود.
ته نُس زاولص ،دو مفهو اقلي دز اخالق ،مفاهيخ «دزغر» و « خوب» هػسند.
غاخساز هس نُسيّة اخاللي ته موجة اينىه گگونه اين دو مفهو زا زٓسيف و ته هخ مسزثى
ميونند ،زٓيين ميگسدد .اما ته نُس ميزغد وه غادهزسين ؾيوه تساي تسلسازي اززثاو
تين اين دو مفهو  ،نُسيّاذ نسيجهگسايانه هػسند.
دز نُسيّاذ نسيجهگسايانه ،خوب وامالً مػسمل اش دزغر زٓسيف ميؾود و غدع
دزغر ته تنچه تاْث افصايؽ خوب اغر ،زٓسيف ميگسددا دز يميمر ،نهادها و اْمالي
دزغر هػسند وه تيؿسس اش هس ؾكّ مهياي ديگسي(يٓني اْمال و نهادهاي ديگسي)،
تيؿسسين خيس زا فساهخ ميتوزند ).(Ibid, 254
ته نُس زاولص ،نُسيّاذ نسيجهگسايانه ،گيسايي ؾهودي ْميمي دازندا شيسا ايدة ْمالنيار
زا زجػخ ميت ؿندا ْمالنير دز اخاالق مػااوق افاصايؽ خياس مايتاؾاد .دز يميمار،
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وغوغهانگيص اغر وه فسل ونيخ وه تساي ما امسي تديهي اغر وه اموز ته گونهاي نُاخ
يافسهاند وه ته ايجاد تيؿسسين خيس غوق دازند ).(Ibid
نُسيّاذ نسيجهگسايانه تػسه ته اينىه گگونه مفهو خيس(خوب) زا زٓسيف ميونند،
انواِ م سلفي دازند .اگس خيس زا ته مٓني زحمك زٓالي انػار تدانيخ ،ته ومالگسايي
) (Perfectionismميزغيخ .اگس خيس زا ته لرذ زٓسيف ونيخ ،ته لرذگسايي و اگس ته
غٓادذ زٓسيف ونيخ ،ته غٓادذگسايي ) (Eudaimonismميزغيخ .اما زاولص ،مفهو خيس
زا تا ازناي خواغرها و نياشها ،يا تهسس اغر تگوييخ تا ازناي خواغرها و نياشهاي
ْمالني يىػار للمداد ميوند ) (Ibid, 255و زأويد تس همين جنثه اغر وه او زا اش
غودگسايار والغيه جدا ميوند.
تماززياغِن ،نيص ته زونيح زفاهگسايي و غودگسايي نسيجهنگس)(Outcome Utilitarianism
ميخسداشد و غدع نؿار ميدهد وه غاخساز اخاللي غودگسايي ،مؿسمل تس اين ْنكس
اقلي ،يٓني نسيجهگسايي اغر و اين دو تا هخ ته نحوي زسوية ؾدهاند وه ايىا نسايب
زا ته ايىا اْمال مثدل ميونند .ته ْثازذ ديگس ،يىخهايي زا وه دز موزد نسايب
ميؾود (نسيجهگسايي) ،و تا دز نُس گسفسن ْوامل ديگس ،نُيس انگيصهها ،لواْد ،اميال و،...
ته ايىا اْمال غساير ميدهند و تنگاه اغر وه ميزوار دز موزد دزغسي و نادزغسي
اْمال لهاوذ نمود .نىسة يا ص اهمير اين اغر وه غودگسايي نسيجهنگس ،ته خودي
خود ،اقلي اخاللي نيػرا شيسا دز موزد دزغسي يا نادزغسي اْمال ادْايي نميوند ،تلىه
اهمير اقلي تر اش اينسو اغر وه ما زا دز ازشياتي دليك نسايب اْمال و ولايّ ازفاقافساده
ته گونهاي يازي ميوند وه دز اقل تساي هس نوِ زويىسد نسيجهگسايانه ،خايه و مثناي
اقلي ازشياتي للمداد ميؾود ).(Ibid, 261
غودگسايي نسيجهنگس تا همة غاخسازهاي نسيجهگسايانه دز اززثاو اغر .شيسا اين
غاخسازها تساغاظ غودگسايي نسيجهنگس ازشياتي ميؾوند (وه تيا نسايب تنها دزغر توده يا
نادزغر) و اين مػسمل اغر اش اينىه ما گگونه اْمال زا ازشياتي ميونيخا يٓني خواه ته
وغيلة ممايػة يه ْمل تا ْمل ديگس ،خواه ممايػة يه لاْده تا لاْدة ديگس ) .(Ibid, 279ته
ْثازذ ديگس ،نُسيّاذ نسيجهگسايانه ،لثل اش انجا گسفسن ْمل ته ازشياتي نسايب تر
ميخسداشند ،ولي غودگسايي نسيجهنگس ،تٓد اش انجا گسفسن ْمل ،نسايب تر زا ميغنجد و
دزغسي يا نادزغسي تر زا مؿ ف ميوند.
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غودگسايي نسيجهنگس ،نيص تاه «زفااهگساياي» ) (Welfarismو «ززثاهتنادي مجماوِ»
) (Sum-Rankingزمػيخ ميؾود .زفاهگاسا مادْي اغار واه خاوتي نسيجاه ،نهايسااً تاه
غودهاي ؾ كي تستمده اش تر نسيجاه ،واتػاسه اغار و دز ززثاهتنادي مجماوِ ،ؾايوة
مناغة زسوية غودهاي ؾ كي ،دز ازشياتي خاوتي نساايب ،تاه وغايلة جماّ نماودر و
افصايؽ غودهاي ؾ كي ميػس اغر ).(Ibid
تا اين يػاب ،جامّزسين غاخساز نسيجهگسايانه ،غاخسازي اغر وه تا زسوية همة
زأثيساذ گوناگور و م سلف و تا دز نُس گسفسن تنها ،نسيجهاي زا تسگصيند وه تس اغاظ
غودگسايي نسيجهنگس ،تهسسين نسيجة ممىن تاؾد.
تنچه زا ته يال تحث و تسزغي ؾد ،زفاغيس و زحليلهايي اش نُسيّة نسيجهگسايي ته
يوز ولي تود .اما نسيجهگسايي ،ته دو ؾاخة نسيجهگساييْملنگس و نسيجهگسايي لاْدهنگس
نيص زمػيخ ميؾود .نسيجهگسايي ْملنگس و نسيجهگسايي لاْدهنگس ،دز اينىه اْمال زا تايد
تساغاظ نسايب و خيامدهاي تنها ازشياتي وسد ،زوافك دازندا اما دز اينىه مٓياز اقلي ازشياتي
گه ميزواند تاؾد ،اخسالف دازند .تس اغاظ نسيجهگسايي ْملنگس ،داوزي و ازشياتي ؾ فِ
فاْل يا لهاوذ خود فسد ،مالن زٓيينونندة دزغسي يا نادزغسي ْمل اغر .اما تس
اغاظ نسيجهگسايي لاْدهنگس ،اين اقول و لواْد ولي هػسند وه زٓيين ميونند وه
انجا دادر ودا ْمل ،دزغر اغر .اش جملة نسيجهگسايار ْملنگس ميزوار ته جسمي
تنسا و جي .جي .غي .اغمازذ و اش جملة نسيجهگسايار لاْدهنگس ميزوار ته زيچازد تي.
تسنر اؾازه وسد.
شرحوظيفهگرايي

واضة وَيفهگسايي زا ن ػسين تاز ،جسمي تنسا دز وساب خود ،وَيفهگسايي يا ْلخ
اخالق ،7مًسح وسد .واضة انگليػي ” ،“Deontologismزسويثي اغر اش ” “Deontoته
مٓناي «زىليف» يا «وَيفه» و ” “Logosته مٓناي «ؾناخر» ).( Alexander, 2007, 1
دز اخالق هنجازي ،نُسيّاذ وَيفهگسايانه دز مماتل نُسيّاذ نسيجهگسايانه لساز
ميگيسند .دز يالي وه نسيجهگسايي ،اْمال دزغر زا تساغاظ نسايب خيس مؿ ّف و مٓيّن
ميوند ،وَيفهگسايي مدّْي اغر وه اگس گه نميزوار اش نسايب و خيامدهاي اْمال قسف-
نُس وسد .امّا ويطگيهاي مهخّ ديگسي نيص وجود دازند وه زٓيينونندة دزغسي و نادزغسي
اْمال ميتاؾند .دز وَيفهگسايي ،مالن غنجؽ افٓال اخاللي ،وَيفه اغر .يمّانيّر
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افٓال اخاللي ناؾي اش يه الصا اغرا الصامي وه دز خود ْمل نهفسه اغرا دز نسيجه،
دزغسي و نادزغسي افٓال ،تستمده اش ذاذ خود فٓل اغر ،يٓني فٓلِ خوب ذازاً مػسحكّ
زحػين اغر و نه ته موجة ايجاد نسايب خوب.
زانػجو مٓسمد اغر وه «ميار اخالق وَيفهگسايانه و نسيجهگسايانه يه زفاوذ
تنيادي وجود دازد :مًاتك اخالق وَيفهگسايانه ،ماهيّر ْمل ته خودي خود زٓيينونندة
ونٓير اخاللي (دزغسي و نادزغسي) ْمل اغرا اگس نسيجهگسايي ما زا ته ماليُة نسايب
ْمل زوقيه ميوند ،اخالق وَيفهگسايانه ما زا ته مؿاهدة خود ْمل زوقيه ميوند،
تدور زوجّه ته نسايب تر» ) .(TannsjÖ, 2002, 56اش غوي ديگس ميزوار گفر وه
وَيفهگسايي مسزثى اغر تا وؿف اْمال دزغسي وه ؾ ف تايد ته منُوز فساهخ توزدر
و ايجاد «خيس و خوتي» انجا دهد .دزيالي وه نسيجهگسايي دز دزجة اول ته زحليل
مٓناي «خيس و خوتي» ميخسداشد و غدع تيار ميوند وه يه ْملِ دزغرْ ،ملي اغر
وه «خيس و خوتي» ته تاز توزد و منسهي ته نسايب خوب ؾود .ته ْثازذ ديگس ،ايجاد خيس
و خوتي دز وَيفهگسايي ،مؤخّس اش نفع انجا گسفسن خود ْمل ته خايس ْمل اغر و
اهمّيّر گنداني ندازدا ولي دز نسيجهگسايي ،ايجاد خيس و خوتي هدفي اغر وه ْمل ته
خايس تر انجا ميؾود و ممدّ تس انجا ْمل اغر.
نُسيّاذ وَيفهگسايانه ،دز ول ،يا ص گند ويطگي ميتاؾند:
 -1دز ميار نُسيّاذ اخاللي ،ته نحو وامالً وانح و مهمّي زٓيينونندة وَايف و
الصامازي خاـّ نػثر ته ديگسار ميتاؾند ،نُيس وَايف دز خانواده.
 -2دز اين گونه نُسيّاذ ،زفساز اخاللي دزغر تساغاظ وَيفه مٓيّن ميؾود و
زفسازي وه خيس زا ته يّد اْلي ميزغاند ،لصوماً زفسازي اخاللاً دزغر للمداد نميؾود.
 -3ازشؼهاي اخاللي تنيادي ،نُيس خيس ترگونه وه نسيجهگسايار مٓسمدند ،لاتل
افصايؽ نيػسند .ته ْثازذ ديگس ،دزغسي و نادزغسي ،خيس و ؾَسّ ،تايد و نثايد و وَيفه
مالوي مًلك تساي زٓيين اخاللي تودر اْمال هػسند و نميزوار تنها زا افصايؽ يا
واهؽ داد.
 -4وَيفهگسايار مٓسمدند وه «دزغر» ،ته زٓثيس زاولص ،ممد تس «خوب» اغر
).(Darwall, 2003A, 3
دازوال ته يثمهتندي تٓهي اش ْمده زسين وَايف ميخسداشد ):(Ibid, 4-5
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 -1وظايفناظربهنيكوكااييوضارينرساانيد  (Duties of Beneficence and

) :Non-Maleficenceتػيازي اش وَيفهگسايار مانند نسيجاهگساياار مٓسمدناد واه مياار
گگونگي زأثيس اْمال ما تس خيس ديگسار و تنچه ته لحاٌ اخاللي ملص تاه انجاا دادر تر
هػسيخ ،زتًي وجاود دازد .اش غاوي ديگاس ،قادمه شدر تاه ديگاسار اش غاود نسغااندر
تدزساغر و ْمداً نسز شدر نيص تدزس اغر اش نسز غيس ْمدي.
 -2وظايف ناظربه مراقبتهاي خاص ) :(Duties of Special Careوالدين ملصمند
وه دز دزجة اول ته فىس زفاه خانواده و فسشندار خود تاؾند و اين زوجّه ،ممدّ اغر تس
وَيفة نيىوواز تودر نػثر ته ديگسار ته نحو ْا  .ته همين منوال ،خصؾىار يا تموشگازار
دز لثال ميصار زفاه خصؾىي و تموشؾي تيمازار و دانؽتموشار خود مسٓهد هػسند.
 -3وظايفناظربهصداقتووفادايي ) :(Duties of Honesty and Fidelityاْمالي
نُيس دزوغگويي يا نمم ْهد و خيمار هيچگاه الصا توز ن واهند تود (يٓني ما هيچ
وَيفهاي نػثر ته انجا تنها ندازيخ)ا امّا دزغسىازي و وفادازي اش جملة اْمال الصا توزي
هػسند وه دز زواتى ؾ كي ميار دوغسارْ ،ؿّاق و همػسار و ...تايد غس لوية ْمل
لساز تگيسند.
-4وظايفناشيازيفتايگذشاتةفااالن وماابباا  (Duties Deriving from

) : “Agents and Patients” Past Conductفاْل ممكّس وػي اغر وه ته ديگسار قدمه
شده اغر و لرا مديور تنها مي تاؾد و تايد خًاي خود زا جثسار وند .م اية لدزؾناظ
وػي اغر وه اش غود و نفٓي وه اش ما تسده اغر ،لدزداني وناد .م اياة ؾايػاسه نياص
وػي اغر وه تايد ته خايس اْمال گرؾسهاؼ موزد غسايؽ لاساز گياسد و ازج و مماا او
يفٍ ؾود.
 -5وظايف ناظربههمكايي متقابلوبازيمنصفانه (Duties of Reciprocity and

) :Fair Playوػي وه ته ميل خود يه همىازي غودمندانه زا ميخريسد ،دز زواتى
مسماتل تين او و همىازؼ ،هموازه هس دو تايد وَايفي زا نػثر ته يىديگس زْاير ونند.
لسازدادگسايار ) (Contractualistsاين وَيفه زا يه وَيفة تنيادي و منؿاء همة وَايف
ديگس ميدانندا امّا اش نُس ؾهودگسايار ،گنين وَيفهاي قسفاً وَيفهاي مػسملّ و مهخّ دز
ميار غايس وَايف اغر.
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 -6سااير وظاايفنااظرباهالاداتت ) :(Further Duties of Justiceوَاايفي واه
زحمّكت ؽِ ْدالر هػسند ،اش زواتى غياغاي تاه دغار ماي تيناد ،نُياس تساتاسي هماة
ؾهسوندار .همة ما وَيفه دازيخ وه اش نُخ غياغاي وناوني يمايار ونايخ و تاه يفاٍ
يموق تنيادي و نا ل ؾدر ته ْدالر زوشيٓي يازي زغانيخ.
گونههايزنده ) :(Duties to Other Speciesما نه زنها
 -7وظايفمانسبتبهساير 
نػثر ته انػارهاي ديگس وَايف مسٓدّدي دازيخ ،تلىه زىاليفي خاـّ نيص نػثر ته
ييواناذ دازيخ .شيسا تنها تا ما و ما تا تنها دز يه دنيا و دز يه يياذ مؿسسن هػسيخ.
اگس گه تنها زىاليفي نػثر ته ما ته ْنوار انػار ندازند ،ولي غسايص يثيٓي تنها ته
گونهاي تنها زا دز انجا يه غلػله اش اْمال زوشانهؾار هداير ميوند وه ممىن اغر
ته نفّ يا نسز انػار تاؾد.
جيمص فيصز ،نُسيّاذ وَيفهگسايانه زا ته گهاز دغسه زويىسد اقلي زمػيخ ميوند
):(Fieser, 2006, 6-7
8
 -1دغسة ن ػر زا فيلػوف تلماني لسر  ،17غامو ل خوفندوزف مًسح وسده اغر.
او نُسيّاذ وَيفهگسايانه زا زحر غه ْنوار يثمهتندي ميوند:
الف :وَايف ما نػثر ته خداوند .دز خكوـ وَايف ما نػثر ته خداوند ،او مدّْي
اغر وه دو نوِ وَيفه وجود دازد -1 :وَيفة ْمليِ خسغسؽ خداوندا  -2وَيفة نُسي
تگاه تودر اش وجود و ذاذ خداوند.
ب :وَايف ما نػثر ته خودمار .دز خكوـ وَايف نػثر ته خودمار نيص دو نوِ
وَيفه وجود دازد -1 :وَايف نفػاني ،يٓني خسوزؼ مهازذها و اغسٓدادهاي ذازي
خودمارا  -2وَايف جػماني ،يٓني نسز نصدر ته جػخ و تدرمار ،مانند خسهيص اش
نسزي وه ممىن اغر اش يسيك ؾىخخسغسي و مػسي ته خودمار تسغانيخ و همچنين
خودوؿي نىسدر.
ج :وَايف ما نػثر ته ديگسار .خوفندوزف وَايف ما نػثر ته ديگسار زا ته دو دغسة
وَايف مًلك وه تساي همه الصامياند و وَايف مؿسوو وه نسيجة لساز داد تين انػارها
هػسند ،زمػيخ ميوند -1 :وَايف مًلك :تيايسسامي نىسدر ته ديگسار ،تساتس زلمّي
وسدر همة انػارها و ته ديگسار خيس زغاندرا  -2وَايف مؿسوو :ؾامل انواِ م سلف
ْهد و خيمار ،وه اقليزسين تنها وفاي ته ْهد و ميااق تا ديگسار اغر.
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 -2دومين زويىسد وَيفهگسايانه ته اخالق ،نُسيّة يموق) (Rights Theoryاغر.
يموق و وَايف تنچنار تا هخ مسزثىاند وه يموق هس ؾ كي دالّ تس وَايف اؾ اـ
ديگس اغر .تساي ماال ،اگس من اش وػي خول يلثىاز تاؾخ ،دز والّ ،اين يمّي تساي من
اغر و او وَيفه دازد وه تدهياؼ زا ته من تدسداشد .اين زا ميزوار ،همثػسگي يموق و
9
وَايف نيص ناميد .اوّلين و مؤثّسزسين ؾسح و تيار اش نُسيّة يموق زا نصد جار الن
ميياتيخ .او مدّْي اغر وه لوانين يثيٓر ما زا ملص ميونند وه ته شندگي ،غالمر،
تشادي و دازاييهاي ديگسار تغية نسغانيخ .ته ْميدة الن ،اينها يموق يثيٓياي
هػسند وه اش جانة خداوند ته ما ًْا ؾدهاند .تٓد اش الن ،زامِع جفسغور ،10لا ل ته
غه يكّ تنيادي تساي افساد تؿس ؾد :شندگي ،تشادي و زٓمية غٓادذ .او مٓسمد اغر وه
ديگس يموق ما اش اين غه يك اغسنثاو ميؾوند.
 -3غومين نُسيّة اقلي دز يوشة وَيفهگسايي زا فيلػوف تلماني لسر  ،18ايمانو ل
وانر ،مًسح وسده اغر .زحر زأثيس خوفندوزف ،وانر ميخريسد وه ما نػثر ته خودمار
و ديگسار وَايفي اخاللي دازيخ ،نُيس تػى اغسٓدادها و وفاي ته ْهد .ته هس يال ،وانر
اغسدالل ميوند وه زنها يه اقل اغاغي وجود دازد وه زما وَايف خاـّ و جص ي ما
زا دز تس ميگيسد .تر اقل ،اقل تػيى و تديهي ْمل اغر وه او تر زا «امس مًلك»
مينامد .وانر تين اوامس مًلك و مؿسوو زمايص لا ل ميؾود .اوامس مؿسوو واتػسه ته
اميال ؾ كي هػسند و دز مماتل تنها ،امس مًلك تدور زوجّه ته اميال ؾ كي ،اْمال زا
الصا توز ميوند.
 -4گهازمين زويىسد وَيفهگسايانه زا دتليو.دي.زاظ مًسح وسده اغر .زاظ اغسدالل
ميوند وه وَايف ما «ت ؿي اش غسؾر تنيادي جهار هػسند» و اش غوي ديگس ،تس
وَايف دز نگاه ن ػر زأويد ميوزشد .زاظ ،فهسغسي اش وَايف زا ته دغر ميدهد وه
مٓسمد اغر ْمايد اخاللي والٓي ما زا منٓىع ميونندْ .الوه تس اين ،او مولٓيّرهايي زا
ذوس ميوند وه دز تر مولٓيرها ما تايد اش تين دو وَيفة مسنالم ،يىي زا تسگصينيخ.
يثك نُس او ،ما ته يوز ؾهودي دز خواهيخ يافر وه ودا يه اش اين وَايف ،وَيفة
والٓي ما هػسند و دز والّ ،موَّف ته انجا دادر تر هػسيخ.
اما خالمس مٓسمد اغر وه زيؿة نُسيّاذ وَيفه گسايانه ،تس خالف گفسهي فيصز ،نه ته
خوفندوزف ،تلىه ته غمساو يىيخ تاشميگسددا «غمساو دز دفاْيّاذ و زغالة وسايسور ته
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گونهاي َاهس ميؾود وه ميزوار او زا اوّلين وَيفهگسا دانػر .ته گفسة غمساو،
همانگونه وه يه ؾهسوند اش منافّ يىومر تهسهمند ميؾود ،تايد اش لوانين تر نيص
خيسوي وندا گس گه مسد وامالً يك زغييس لوانين زا دازند ،اين واز نيص تايد دز گازگوب
لانور انجا گيسد و ته هس يال ،لانور نمم نميؾود .نثايد اجاشه دهيخ وه لانور نمم
ؾود .دز اين زاه تايد يسّي ْوايف و ايػاغاذ زا وناز گراؾر .خع يه ْمل ته اين
دليل قواب خواهد تود وه تا تسخي اقول يا لواْدِ مػسملّاً مٓسثس ،منًثك اغر و قواب
تودر هسگص ته نسايب تر ْمل تػسگي ندازد» (خالمس 191 ،1385 ،و .)47
اغسيور دازوال 11زمسيس خاقّي اش وَيفهگسايي ته دغر ميدهد .او اش جملة وػاني
اغر وه وَيفهگسايي زا ته يوز منًمي و تنيادي موزد تحث لساز داده اغر.
يثك نُس او« ،نسيجهگسا مٓسمد اغر وه فاْل تايد تنچه زا وه تهسسين يالرها و تثاز
زا خديد ميتوزد ،انجا دهد .ازشؼ مالش اينگونه ياالذ و تثاز وامالً مػسملّ اش هس
زاتًهاي تا فاْل اغر و دز والّ ،فاْلنانگس يا فاْلنامحوز ) (Agent-Neutralاغر .ته
ْثازذ ديگس ،ياالذ و تثاز ازشؾمند ذازاً ؾامل ْملي ميؾوند وه ازشؼ تر مػسملّ اش
ْملِ خودِ فاْل ميتاؾد ،يٓني تياززثاو تا ْمل فاْل اغرا تساي ماال ،وفاي ته ْهد
ذازاً ازشؾمند اغر ،ولي ازشؾمندي تر وامالً مػسملّ اش ْملِ فاْلي اغر وه ته ْهد
خود وفا ميوند» ).(Darwall, 2003A, 144
خع «نسيجهگساياي ،نُسيّاهاي فاْالناامحوز (تايياسف) اش دزغاسي اغار .نُسيّااذ
وَيفهگسايانه ،تس خالف نُسيّاذ نسيجهگسايانه ،تا محوزّير فاْل (يا ته ْثازذ قاحيحزاس ،فٓالِ
فاْل) ؾىل ميگيسند .تنها اغلة ؾامل اقولي ميؾوند وه فاْالمحاوز )(Agent-Centered
هػسند .تساي ماال ،نُسيّة وَيفه گسايانه ممىن اغر ؾامل وَايف دز نگاه ن ػرِ وفااي
ته ْهد تاؾد و اين وامالً مسفاوذ اغر تا اينىه وفاي ته ْهد زا يه گياص ذازااً ازشؾامند
تدانيخ(تس اغاظ نسيجهگسايي) .يىخ يا دغسوز دز نگاه ن ػر تاه يفاٍ وْاده(وفااي تاه
ْهد) ،يىمي اغر وه تس اغاظ تر افساد تايد ته وْدههاي خاود وفاا ونناد و ناه اينىاه
ياالذ و تثاز ذازاً خوب زا تا وفاي ته ْهدؾار ايجاد نمايند»).(Ibid
دز يميمر ،دازوال تس تر اغر وه تا زوجّه ته محسواي نُسيّاة «دزغاسي» ،زماايصي زا
تين نُسيّاذ نسيجهگسايانه و وَيفهگسايانه مًسح وند .تس ايان اغااظ ،نُسيّاهاي نسيجاه-
گسايانه خواهد تود ،اگس و زنها اگس دزغسي ْمل زا تساغاظ اينىه تيا ْملِ موزد نُس تاْث
افصايؽ نسايب خاوب ؾاده اغار ياا ناه ،زٓياين ونادا دز غياس ايان قاوزذ ،نُسيّاهاي
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وَيفه گسايانه اغر .تناتساين زوؾن اغر وه تس اغاظ اين زمايص ،نسيجهگسايي ،زنها ؾامل
نُسيّاذ نسيجهگسايانة ْملنگس ميؾود .مًلة ديگسي وه تايد ته تر اؾازه ؾود اين اغر
وه نُسيّاذ وَيفه گسايانه ممىن اغر ؾامل اقولي تاؾاند واه فاْالمحاوز نيػاسند ،اش
لثيل اقل دز نگاه ن ػرِ جلوگيسي اش نسز .دز يميمار ،گناين اقاولي مايزوانناد تاا
داؾسن نُسيّهاي مناغة دزتازة خوتي ،ت ؿي اش نُسيّة نسيجهگسايي تاؾند.
دازوال مٓسمد اغر وه «نوِ نگاهي وه ته نسيجهگسايي خسخ ميؾود ،تا نگاه تيسوني
) (Outsideته فاْل اخاللي ،همساه تا زوجّه ته ازشؼ ذازي تثاز و نسايب ،تغاش ميگسددا
غدع دز جنثة دزوني ) (Insideتر انديؿه ميوند و ن ػر تا نُسيّة ْمل دزغر و تٓد
اش تر تا نُسيّة زفساز اخاللي ته انجا دادر اين واز مثادزذ ميوزشد .اْمال دزغر
هػسند ،اگس تاْث افصايؽ تثاز و نسايب ؾوند .يه منؽ اخاللي خوب اغر ،اگس ته يوز
فصايندهاي تاْث افصايؽ تثاز خوب ؾود يا ؾايد اگس موزد غسايؽ لساز تگيسد ،تاْث
افصايؽ تثاز خوب ؾود») .(Ibid, 127ته نُسِ دازوال
دز اين زوند اش تيسور ته دزور ،اْماال يثيٓسااً دز نمًاة ميااني لاساز
دازند .تنها مسأثّس اش ْلل دزوني هػسند ،ولي وامالً مػسملّ اش انگيصه يا ْلّر
دزوني خاـّ خود هػسند .تناتساين ويطگي مؿ ّف نُسيّاذ نسيجهگساياناه
اين اغر وه تنها ت ؿي اش نُاخ تيسوناي ْيناي هػاسندا تنهاا زاا يادّي
ؾىلدهنده و ايجادونندة تثاز و نسايب ميتاؾند .اْماال هاخ دازاي جنثاة
تيسوني و هخ دازاي جنثة دزوني هػاسند .دز نسيجاه مايزاوار گفار واه
زويىسد نسيجهگسايانه ته اخالق ،نوْي نُسيّاة اخاللاي اش تياسور تاه دزور
) (Outside-Inاغر ).(Ibid, 128
تس خالف نُسيّاذ نسيجهگسايانه« ،نُسيّاذ وَيفهگسايانه ،نُسيّههايي فاْلمحوز
هػسند وه اْمال زا اش دزور ته تيسور ) (Inside-Outازشياتي ميونند (يٓني دز ازشياتي
اْمال ،نيّر و لكد فاْل دز انجا فٓل اهميّر دازد) .تناتساين هس ؾ ف (فاْل) ،مػكول
زفساز اخاللي خويؽ اغر .اگس ما زفساز اخاللي زا اش تيسور ته دزور واوؼ ونيخ ،تنياد و
اغاغي تساي ازشياتي اْمال دازيخ وه تثاز و نسايب ازشؾمند اغرا تنچه تساي ما اهمير
خواهد داؾر ،تثاز و نسايجي هػسند وه ْمل والٓاً ايجاد ميوند .امّا اگس زفساز اخاللي زا اش
دزور ته تيسور واوؼ ونيخ ،زمسوص ما تيؿسس تس اقول ،ماليُاذ يا داليلي خواهد تود وه
اؾ اـ تايد دز انجا دادر يا انس اب ْمل هموازه مدّنُس داؾسه تاؾند» ).(Ibid, 130-1
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وَيفهگسايي ،مانند نسيجهگسايي ،ته دو ؾاخة وَيفهگسايي ْملنگاس و وَيفاهگساياي
لاْدهنگس زمػيخ ميؾود .دز اواس مسور و مثايث اگس اش وَيفهگسايي ته يوز ْا غا ني
گفسه ميؾودْ ،مدزاً وَيفهگسايي لاْده نگس مساد اغر و ياوي اش اين ميتاؾاد واه اگاس
وَيفه زا هموازه لاْدهاي مؿ ّف و زٓيين وند ،ازجح اغر اش اينىاه افاساد تادور هايچ
لواْد و ممسّزازي ته وَايفي وه زؿ يف ميدهندْ ،مل ونند و تاْاث تاه وجاود تمادر
زٓازل ميار وَايف ؾوند .اش جملة وَيفهگسايار ْملنگس ميزوار تاه زيچاازد خاسايع و
ايچ .اي .خسيچازد و اش جملة نُسيّاذ وَيفهگسايانة لاْدهنگس ميزوار ته نُسيّة اماس الهاي،
نُسيّة اخاللي وانر و نُسيّة اخاللي دتليو .دي .زاظ اؾازه وسد.
نتيجهگرايي

وظيفهگراييبب

بررسيرابطة
الف:بيبنمسئله

خع اش ؾسح نُسيّاذ وَيفهگسايانه و نسيجهگسايانه دز دو لػمر لثلي ،تستنيخ زا نؿار
دهيخ وه اگسگه َاهساً نُسيّاذ وَيفهگسايانه تا نُسيّاذ نسيجهگسايانه ،وه زوجّه ته نسيجه
و خيامد ْمل زا تس زوجه ته انگيصه و نيّر فاْل زجحار ميدهند ،دز زماتل اغر امّا
نسيجهگسايي هخ هموازه زوجّه ته وَيفه و زىليف زا مدّنُس لساز ميدهد .دز يميمر،
يىي اش مثايث ْمدة فلػفة اخالق جديد ،تحث و تسزغي دز موزد گگونگي زلفيك اين
دو نُسيّه اغر .زلفيك اين دو نُسيّه ،زويىسد نػثساً جديدي اغر وه دز يوشة فلػفة
اخالق خديداز ؾده و انديؿمندار و فيلػوفار اين يوشه زا زا يدودي ته خود مؿغول
داؾسه اغر .ما ميزوانيخ تا زلفيك دليك اين دو نُسيّه تػيازي اش ايساداذ و انسماداذ وازد
تس تنها زا خاغخ گوييخ.
تناتساين اين ْميده وه نُسيّاذ وَيفهگسايانه و نسيجهگسايانه دز زماتل تا هخ لساز
دازندْ ،ميدهاي دزغر ته نُس نميزغد و يسفداز گنداني ن واهد داؾر .خع وامالً
موجّ ه ن واهد تود وه ما اين دو نُسيّه زا نسوززاً مماتل هخ تدانيخ .تساي ماال،
اغىنال ر مٓسمد اغر وه يموق تؿس ،وه ْمدزاً ته ْنوار مفهومي وَيفهگسايانه مًسح
ميؾود ،زنها تا ازجاِ ته نسايب گنين يمولي اغر وه ميزواند ته دزغسي زوجيه ؾود
) (See: Scheffler, 1988, 74-92ا و يا دليل ناشيه دالّ تس اينىه هس نُسيّهاي وه اغاغاً
نسيجه گسايانه تاؾد ،ميزواند الصاماذ يىػوية غيس لاتل نمهي زا مسحد وند (مانند وَيفهگسايي)،
تٓهي اش اْمال مجاش و اخاللي فاْالر زا محدود مينمايد ) .(Ibid, 134-141ته ْثازذ ديگس،
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همانگونه وه وَيفهگسا هموازه الصامازي زا تساي خود مٓين و ممسز ميوند و ْمل ته
گنين الصامازي زا وَيفة خود ميداند و تساي او مهخ نيػر وه گنين الصامازي اش غوي
ديگسار زْاير ؾوند يا نؿوند ،نسيجهگسا نيص ميزواند الصاماذ يىػوية غيسلاتل نمهي زا
مٓين و ممسز وند وه غثة ؾوند وه اْمال مجاش و اخاللي فاْالر نه زنها تا زوجه ته نسايب
و خيامدهاي تر اْمال ،تلىه همچنين تا زوجه ته گنين الصامازي محدود ؾوند.
اگسگه تس اغاظ نگاه غنسي ته ايان دو نُسيّاه ،يٓناي زويىاسد لاا لين تاه زٓاازل و
اخسالف مثنايي نسيجهگسايي تا وَيفهگسايي ،ميزوار گفر وه تنهاا دز تػايازي اش نمااو
وليدي و اغاغي تا هخ اخسالف دازند ،خود ايان زٓاازل اش غاوي ديگاس غاثة ؾاد زاا
اخالقدانار مٓاقس نُيس هِس ،اغىنالر ،ناشيه و  ...دز فىس زلفيك و زسوية ايان دو دغاسه
اش نُسيّاذ تاؾند .اگسگه غاتمة نسيجه گسايي نػثر تاه وَيفاهگساياي دز فلػافة اخاالق
تيؿسس اغر و تس تر زمد دازد ،امّا ته ديدة نُسيّهخسداشار مٓاقس وه مادْي يال زٓاازل
اين دو دغسه اش نُسيّاذ هػسند ،و يسي وػي همچو فسانىنا ميووؾد زا تنهاا زا دز ياه
نُسيّة وايد تا هخ جمّ وند .اين دو نُسيّه خا ته خاي هخ دز يول زاازيخ فلػافه اخاالق
گا تسداؾسهاند و تا لا ل ؾدر ته اينىه اين دو نُسيّه نيص نماو همدوؾار فساواناي دازناد،
ميزوار لا ل ته اين ؾد وه زٓازل تين تنها زايدودي َاهسي و قاوزي اغار و تاس اثاس
تٓهي افساوها و زفسيىها ته وجود تمده اغرا نگاه لا لين ته زماتل َاهسي اين دو نُسيّه
زا ميزوار نگاه جديد ته اين دو دغسه اش نُسيّاذ دانػر .تناتساين يدالل ميزوار گفار
وه اْسماد ته زماتل تين اين دو نُسيّه اْسمادي جصمي اغر و تايد زايدّي زاتًة تين ايان
دو نُسيّه زا تا ايسياو و زأمّل تيؿسسي تسزغي نمود .ؾاهد اين مدّْا ممالهاي اغر وه هِس
دز وساب خود ،يثمهتندي فلػافة اخاالق 12،تاه تحاث و تسزغاي غاودگسا تاودر وانار
اخسكاـ داده اغر .هِس دز اين مماله خسغؿي زا مًسح مايوناد و تاه تسزغاي تر ماي-
خسداشدا امّا ته هيچ وجه خاغ ي لًٓي ته تر نميدهد .تر خسغاؽ ايان اغار واه «تياا
وانر ميزوانػر يه غودگسا تاؾد؟» ) .(Hare, 1997, 147او غدع تيار مايوناد واه
«يه خاغخ وانح ته اين خسغؽ ،اين ْميادة جصماي اغار واه وانار و غاودگسايار دز
فلػفهي اخالق دز دو نمًة مماتل هخ ايػسادهاند .ته ْثازذ ديگس ،وانر زا نمايزاوار دز
شمسة غودگسايار لساز داد .گسا وه ديدگاه وَيفهگسايانة او دز زماتل تا اخاالق غاودگسايانه
اغرا امّا ؾايد تسوار ؾواهد و داليلي زا دز تثاز و نوؾسههاي وانار يافار واه يااوي اش
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نگسؼ نسيجهگسايانة او تاؾند» ) .(Ibidتا اين يال ،دز ازا ة زفػيس نسيجهگسايانه اش فلػافة
وانر تاياد تػاياز محسااو تاود .گاسا واه نمايزاوار تاه نحاو مٓماول و تايزنالهاي اش
«نسيجهگسايي» وانر دز اخالق غ ن ته ميار توزد.
تناتساين ما دز ادامه ته تسزغي داليلي ميخسداشيخ وه تس اغاظ تنها ،زماتل تين اين دو
نُسيّه ،قسفاً قوزي و َاهسي خواهد تود.
ة:داليل
دتيلاوّل :اش ديد يه غودگسا ،وازدزغر وازي اغر وه تيؿسسين و غودمندزسين
خيس زا تساي نوِ تؿس ته ازمغار تياوزد و اين خود نوْي اذْار ته يه وَيفه اغر .خع
نسيجهگسا هموازه ته يوز نمني ته يه وَيفه گسدر مينهد و تر ،انجا دادر ْملي
اغر وه تيؿسسين غود زا ته تيؿسسين افساد تسغاند .اين ْميده زا فسانىنا نيص زأييد نموده
اغر (ر.ن.ته :فسانىنا.)99-102 ،1376 ،
اش غوي ديگس ،همارگونه وه خالمس نيص اذْار ميوند« ،تس اغاظ خودگسايي وه
ؾاخهاي اش نسيجهگسايي اغر ،هس وع وَيفه دازد ته گونهاي ْمل وند وه خيس يا زفاه
تلندمدّذ خود زا ته يدّاواس تسغاندا زنها زىليف و وَيفة خودگساها دز خدمر نفّ
ؾ كي تودر اغر»(خالمس.)71 ،1385 ،
دز اقل ،هس نوِ نُسيّة نسيجهگسايانه تنچه زا دزغر و اخاللي ميداند ،ته يوز
نمني ،لا ل ته اين اغر وه انجا گسفسن تر اش غوي فاْالر ،نوْي ْمل ته وَيفه و
زىليف اغر.
دتيل دوّم :هسنوِ نُسيّة لاْدهنگس ،هموازه تا مؿىل زٓازل لواْد زوتهزو اغر.
نُسيّة وَيفهگسايي نيص هموازه تا مػكلة زٓازل لواْد مواجه اغر .اگس تسوار وَيفه-
گسايي زا ته نحو مناغثي تا نسيجهگسايي زسوية وسد ،مػكلة زصايخ يا زٓازل يل خواهد
ؾد و تناتساين دز مولّ تسوش زٓازل يا زصايخ ميار زىاليفْ ،ملي وه نسيجه يا خيامد
تهسسي دازد ،انجا ميؾود .غيجويه و زؾدال نيص اين ديدگاه زا وه وَيفهگسايي تايد
تا نسيجهگسايي زىميل ؾود ،زأييد نمودهاند (زن :فسانىنا .)71-2 ،1376 ،تناتساين
وَيفهگسايي و نسيجهگسايي نمؽ مىمّل يىديگس زا تاشي ميونند.
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المٓازف فلػفي خل ادوازدش ممالهاي وجود دازد زحر ْنوار

«زازيخ فلػفة اخالق» وه نويػندگار تر ،واي نيلػور و زاشيل تتلػور ،ته مٓسفي
نُسيّاذ اخاللي خسداخسهاند .دليل غو ما ،دايس تس اينىه نسيجهگسا هموازه ته يوز نمني ته نوْي
وَيفه گسدر مينهد ،تسگسفسه اش لػمسي اش اين مماله اغر ) .(See: Edwards, 1967, 81دز
اين لػمر وه ته نُسيّة غودگسايي اخسكاـ يافسه اغر ،نويػندگار اش گگونگي خيوند
ميار زمايل ته لرّذ ؾ كي و زمايل ته لرّذ ْا دز نُسيّة اخاللي جِسِمي تنسا و ج .ا.
ميل تحث ميونند.
دز شنجيسة اغسدالل تنسا يلمة مفمودي وجود دازد وه نميزوار تر زا دز محدودة
زوانؿناغي مثسني تس لرّذيلثي تنسا جثسار وسد و تر ،يلمهاي اغر وه تايد هنگا
الدا ته فٓلي زمايل ته لرّذ ؾ كي زا تا زمايل ته لرّذ ْا ّ و ؾامل ،يٓني لرّذ
ديگسار ،خيوند دهد .تيا زمايل ته لرّذ ديگسار ياوخ ممسدزي اغر وه يثيٓر ،ما زا شيس
غلًة تر لساز داده اغر؟ دز اين قوزذ ،زمايل ته لرّذ ؾ كي نميزواند گندار ْالي
تاؾد و دز غيساين قوزذ ،تس گه اغاظ ما ملص هػسيخ زا دز خي لرّذ ديگسار (لرذ ْا ّ
و ؾامل) تاؾيخ؟
ميل نيص ته لساتر ميار نفّ ؾ كي و جمٓي لا ل اغر .امّا اين غؤال زا تدور خاغخ
زها ميوند :گسا دز موازدي وه اخسالف تين اين دو نفّ تسوش ميوند ،انػار تايد نفّ
ْمومي زا تس نفّ خكوقي زسجيح دهد؟ ميل دز خاغخ ته اين خسغؽ ،جواتي نميدهدا
زنها تيار ميوند وه «تايد او زا تػساييخ».
دز نُسيّة تنسا و ميل ،اين يلمة مفموده و خيونددهندة نفّ ؾ كي و همگاني
«وَيفه» اغر .ته ْثازذ ديگس ،فاْل وَيفه دازد وه دز هس ْملِ خود هموازه نه زنها
نفّ ؾ كي ،تلىه نفّ همگاني زا نيص مدّنُس لساز دهد و ته انجا ْملي مثادزذ وزشد وه
تاْث افصايؽ خيس همگاني ،اش جمله خيس خودؼ ؾود.
دتيلچهايم :فاْلي زا فسل ونيد وه دز تر وايد تا دو ْملي مواجه اغر وه هس
دو ْمل وَيفه او هػسندا اما او دز تر وايد نميزواند مًاتك هس دو وَيفه ْمل وند و
مجثوز اغر وه يىي اش تر دو زا انس اب وند و تس اغاظ تر ْمل وند .اش غوي ديگس ،او
ميداند وه ْليزغخ اينىه هس دو ْمل وَيفة او هػسند ،يىي اش تر دو ،نسايب و
خيامدهاي تهسسي نػثر ته ديگسي دازد .تساي ماال ،فاْل تا دو ْمل «الف» و «ب»
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مواجه اغر وه هس دو ْمل وَيفة او هػسندا تا اين زفاوذ وه ْمل «الف» ته 1001
وايد خوتي و ْمل«ب» ته  1000وايد خوتي منسهي خواهد ؾد .تناتساين مٓمول خواهد
تود وه فاْل ْملي زا تسگصيند وه نسايب و خيامدهاي تهسسي نػثر ته ديگسي دازدْ ،الوه
تس اينىه وَيفة او نيص هػر .خع ،وَيفهگسا تا انس اب ْمل «الف» نه زنها تس وَيفة
خود زأويد ميوند ،تلىه مٓمول تودر نُسيّة خود زا نيص ته اثثاذ ميزغاند.
يال فاْلي ديگس زا فسل ونيد وه دز تر وايد تا دو ْملي مواجه ميؾود وه نسايب و
خيامدهاي هس دو يىػار هػسندا ته ْثازذ ديگس ،ممداز خيس و خوتي ناؾي اش تنها ته يه
انداشه اغر .امّا يىي اش تر دو ْمل نيص وَيفة او ميتاؾد .تساي ماال ،فاْل تا دو ْمل
مي-
«الف» و «ب» مواجه اغر وه هس دو ْمل ،ايجاد ونندة  1000وايد خوتي
تاؾندا امّا ْمل «الف» نه زنها  1000وايد خوتي ايجاد ميوند ،تلىه وَيفه و زىليف
اخاللي فاْل نيص ميتاؾد .تناتساين مٓمول خواهد تود وه فاْل ْملي زا تسگصيند وه
اگسگه دازاي نسايب و خيامدهاي يىػاني دز ممايػه تا ْمل ديگس اغر ،وَيفة او نيص
هػر .خع ،نسيجهگسا تا لساز گسفسن دز گنين مولٓيسي ،تساي اثثاذ مٓمول تودر نُسيّة
خود تايد ْمل «الف» زا تسگصيند.
تدين زسزية ،ميزوار گفر وه وَيفهگسايي و نسيجهگسايي نه زنها مٓمول تودر
نُسيّة مماتل خود زا اثثاذ ميونند -تنچنار وه وَيفهگسا دز انجا ْملي وه نسايب
تهسسي دازد و نسيجهگسا دز انجا ْملي وه وَيفة اوغر ،ته اثثاذ زغانيدند -تلىه هس
ودا اش اين دو نُسيّه تساي مٓمول نؿار دادر نُسيّة خود تايد ته نُسيّة مماتل زمػّه
ميجويد .دز والّ ،اين دو نُسيّه دز مولٓيّسهاي خيچيده ،نُيس زٓازل لواْد ،ميزوانند
مىمّل يىديگس دز زٓيين ْمل دزغر و اخاللي تاؾند.
نتيجه
تس اغاظ اين داليل ،تساي يه وَيفهگسا غ ر خواهد تود وه زوجّه ته نسيجة يه
ْمل زا وامالً انىاز وند و همچنين تساي يه نسيجهگسا نيص دؾواز اغر وه دز انجا دادر
افٓال اخاللي وَيفة خود زا فساموؼ وند و زنها ته انجا ْملي مثادزذ وزشد وه نسايب و
خيامدهاي تهسسي دازد .اگس تس اغاظ مٓيازهاي وَيفهگسايانه وؿسن يه انػار تيگناه يا
خلف وْده اخاللاً نادزغر اغر ،نمي زوار انىاز وسد وه نادزغسي اين اْمال نه زنها
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ناؾي اش اين اغر وه هيچودا وَيفة يه فاْل نيػر ،تلىه نسايب گنين اْمالي نيص
غهخ تػياز مهمّي دز زٓيين نادزغسي تنها دازد .همار يوز وه دز داليل تمد ،اگس گه
َاهساً نگاه نسيجهگسا ته نسايب و خيامدهاي اْمال اغر ،وانح اغر وه او نيص انجا دادر
ْملي زا وه تهسسين نسايب زا تساي تيؿسسين افساد دازد ،وَيفة اخاللي خود للمداد ميوند.
تا وقف اين يال ،دز زلفيك اين دو نُسيّه تايد وامالً ايسياو وسد .هس دو نُسيّه زا
ميزوار دز ديدگاههاي اخاللي مسفاوذ فيلػوفار مؿاهده نمودا امّا وانح اغر وه هس
ودا اش اين دو نُسيّه دز ديدگاههاي اخاللي فيلػوفار للمسو جداگانه و خاـّ خود زا
دازند .اگس انػارهاي زحكيلوسده و ْالل ،همة اين گونه نُسيّاذ اخاللي زا تياموشند و
دز جاي مناغة و مًاتك ؾسايى تس اغاظ تر ْمل ونند ،زا يدود شيادي اش خًا ته دوز
خواهند تود .ته ْثازذ ديگس ،دز ذهن گنين وػاني اگس هس نُسيّة اخاللي ته مانند نس
افصازي نكة گسدد و هسگاه تس اغاظ ؾسايى و مولٓيسي وه ته تنها نياش داؾسند ،تسوانند
نس افصاز زا اجسا ونند و مًاتك تر ْمل نمايند ،اش خًاهاي ايسمالي ته دوز خواهند تود.
دز يميمر ،هيچ ودا اش اين نُسيّاذ زا نه ميزوار ته يوز وامل وناز گراؾر و نه مي-
زوار ته ْنوار نُسيّهاي مًلك و وامالً دزغر خريسفر .اين ؾسايى و مولٓيرها هػسند
وه ايجاب ميونند وه فاْل تايد تس اغاظ ودا نُسيّه ْمل وند و ودا زا تسگصيند.
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