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شامل  مدخل   ي 
لحول  فلسف  التاريخية  الفلسفة الخلفية  ي 

ف  ودورها  وحججها،  ونماذجها،  األخالقية،  النسبية  ـ 

ي 
جم لد   ؛ التجريبية، وقابلية النسبية األخالقية للحل المنطف  موسوعة ستانفورد  منشور عىل )، و كريس غاونز .  نص مت 

ي الموسوعة عىل  للفلسفة
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف   عن  هذا الرابط(. ننوه بأن الت 

ا
ي قد تختلف قليًل

لنسخة ا، والت 

جمة.   الدارجة ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الت  للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

جمة   وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للت 

 والنشر عىل مجلة حكمة. 

 

 
1 Gowans, Chris, "Moral Relativism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2021 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/moral-relativism/>. 
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على نطاق واسع خارج الفلسفة  ، حيث نوقش  يف علم األخالق   ا مهم    االنسبية األخالقية موضوع  تشّكل  

)على سبيل املثال، من قبل القادة السياسيني والدينيني(، وهو مثري للجدل بني الفالسفة وغري الفالسفة  
على حد سواء. رمبا ال يكون هذا مفاجئ ا يف ضوء األدلة احلديثة على أن حدس الناس حول النسبية  

العديد من الفالسفة ينتقدون النسبية األخالقية، إال  على الرغم من أن و األخالقية خيتلف بشكل كبري. 
أن هناك العديد من الفالسفة املعاصرين الذين يدافعون عن أشكال منها. من بني هؤالء شخصيات  

 .  وونغ  ابرزة مثل جيلربت هارمان وجيسي ج برينز وج ديفيد فيليمان وديفيد ب

ا ما يرتبط أبطروحة جتريبية مفادها أن هناك غالب  وهو    يُفهم مصطلح "النسبية األخالقية" بعدة طرق
مفادها أن احلقيقة أو تربير األحكام  ية  أخالق-ميتاخالفات أخالقية عميقة وواسعة االنتشار وأطروحة  

ملعيار األخالقي لشخص ما أو جملموعة من األشخاص. يف  ا  نسبيا  حسباألخالقية ليس مطلق ا، ولكن  
أو   هبا  نفكر  أن  اليت جيب  الكيفية  حول  معياري  مبوقف  األخالقية"  "النسبية  ترتبط  األحيان،  بعض 

جيب أن نتسامح  وأكثر تلك املواقف شيوع ا هو أننا  جتاه أولئك الذين خنتلف معهم أخالقيا ،  هبا  نتصرف  
 معهم.
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 . اخللفية التارخيية1 

على الرغم من أن النسبية األخالقية مل تصبح موضوع ا ابرز ا يف الفلسفة أو يف أي مكان آخر حىت القرن  
خ هريودوت  ، ظهر أن كل من املؤر ، إال أهنا ذات أصول قدمية. يف العامل اليوانين الكالسيكيالعشرين

والسفسطائي برواتغوراس يؤيدان شكال  من أشكال النسبية )جذبت األخرية انتباه أفالطون يف كتاب  
القدمي الداوي  الصيين  الفيلسوف  أن  إىل  أيض ا  اإلشارة  وجتدر  ثياتيتوس(.  زي   حماورة    جوانغ 

(Zhuangzi)   النسبية.أحياان  على أهنا نوع من تُفسر  ال موضوعيةطرح وجهة نظر 

القدماء  نطاق واسع   ابالعرتاف علىالتنوع األخالقي    حظي اليواننيني  الفالسفة  ، ولكن كان رد  بني 
الرأي القائل بعدم وجود    وهو  ،األكثر شيوع ا هو الشك األخالقي  ]األخالقية[ة  وضوعياملضاد للمالفعل  
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هي  و   ، بدال  من النسبية األخالقية  ،(Sextus Empiricusمعرفة أخالقية )موقف املتشكك البريوين  
. استمر هذا النمط خالل معظم  رتبطة ابلثقافة أو اجملتمعجهة النظر القائلة أبن احلقيقة أو التربير مو 

على سبيل املثال    - ابلتأكيد نقاشات عرضية حول اخلالف األخالقي    ووجدت  اتريخ الفلسفة الغربية
ديفيد هيوم. كانت هذه املناقشات  مبادئ األخالق لالت ميشيل دي مونتني أو يف حبث يف  يف مقا

، لكن النسبية األخالقية كأطروحة مميزة صراحة  عن الشك األخالقي مل تكن  تتعلق ابملوضوعية األخالقية
عموم ا أبهنم ملزمون ابلدفاع عن    قبل القرن العشرينمل يشعر الفالسفة األخالقيون  و   حمل الرتكيز  يف العادة

 نسبية األخالقية. موقف متعلق ابل

ومع ذلك، فإن الوعي املتزايد ابلتنوع األخالقي )خاصة بني الثقافات الغربية وغري الغربية( من جانب  
األوروبيني يف العصر احلديث هو سابقة مهمة لالهتمام املعاصر ابلنسبية األخالقية. خالل هذا الوقت،  

االستعمارية هو أن قيمهم األخالقية كانت أعلى من القيم  كان الرأي السائد بني األوروبيني وذريتهم  
األخرى  للثقافات  اعتقدوا قلة  و   األخالقية  أو    هم من  متساوية  األخالقية هلا صالحية  القيم  أن مجيع 

من األنثروبولوجيا  ] املغاير[الرئيسي ملثل هذا املوقف    زخمال  تولدنسبية، أو أي شيء من هذا القبيل.  
وأنتجوا دراسات جتريبية مفصلة عنها    ،ان علماء األنثروبولوجيا مفتونني بتنوع الثقافاتحيث ك  الثقافية

افرتاض التفوق األورويب أو  يف البداية  ل علماء األنثروبولوجيا  ب  خاصة تلك "البدائية" وغري الغربية. ق    -
ل بعض علماء االجتماع يف  وخاصة من قب العشرين،يف القرن هذا االفرتاض  الطعن يفبدأ لكن ،  الغريب

الذي اقرتح نسخة من    مسنر،بكرة من عامل االجتماع ويليام جراهام  املة  عارضامل  تالوالايت املتحدة. جاء 
. لكن التحدي األكثر أتثري ا نشأ مع عامل األنثروبولوجيا  1906النسبية األخالقية يف كتابه فولكوايز عام  

  – وث بنديكت وملفيل ج. هريسكوفيتس ومارجريت ميد  ر   اخلصوص،على وجه    - وطالبه    زفرانز بوا
صاغوا بوضوح أشكاال  مؤثرة من النسبية األخالقية يف النصف األول من القرن العشرين. يف عام  الذين  

أصدرت اجلمعية األنثروبولوجية    ، العاملية  حقوق اإلنسانمبناسبة مناقشة األمم املتحدة حول  و   ، 1947
األمريكية بياان  أعلنت فيه أن القيم األخالقية مرتبطة ابلثقافات وأنه ال توجد طريقة إلثبات أن قيم ثقافة  

ومؤخرا  خففت الدعوة    ،واحدة أفضل من قيم ثقافة أخرى. مل جُيمع علماء األنثروبولوجيا على هذا مطلق ا
فقد دافع    ، لماء األنثروبولوجيا من التوجه النسيب للمجال. ومع ذلكحلقوق اإلنسان من جانب بعض ع

https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/
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النسبية يف   املواقف  غريتز عن  والراحل كليفورد  أ. شويدر  ريتشارد  مثل  البارزون  األنثروبولوجيا  علماء 
 السنوات األخرية.

( ويسرتمارك  إدوارد  إىل 1932&    1908–1906أنشأ  األنثروبولوجيا  من  مبكر ا  مهم ا  جسر ا   )  
األخالقية    ،الفلسفة النسبية  أشكال  عن  تدافع  وفلسفية  أنثروبولوجية  أعماال   اجتماع كتب  عامل  وهو 

الفالسفة األخالقيون يف  . و أخالقية-مليتاوا   التجريبية   العشرين  بدأ  القرن  تكريس  بالنصف األخري من 
( وجون  1954دت )وعلى األخص ريتشارد ب. بران  -  وقام بعضهماهتمام كبري للنسبية األخالقية  

، إىل حد  جبدية  اجلهد التجرييب لألنثروبولوجيا لفهم أخالقيات ثقافات خمتلفةأبخذ  -(  1957الد )
ال اال التجريبية أبنفسهم.    تحقيقات إجراء مثل هذه  العديدة  هتمام ابلنسبية األخالقية  تزايد  العقود  يف 

رافيا أدانه حمدودة للغاية(. تقع معظم هذه  اآلن أدبيات هائلة حول هذا املوضوع )الببليوغ  وتوجد املاضية  
، ولكن ليس كلها. على سبيل املثال، هناك عمل كبري حول  أخالقي البحت- اجملال امليتااملناقشات يف  

 Donnelly 2013  ،part 2 and Okinحقوق اإلنسان )ـ  النسبية األخالقية فيما يتعلق ب
(  Accetti 2015  ،Bilgrami 2011 and Long 2004( والفلسفة السياسية )1998

مناقشات حول    اأيض    توجد، كما  (.Code 1995 and Khader 2019)  الفلسفة النسويةو 
 (.Earp 2016) األخالقيات الطبيةالنسبية األخالقية يف اجملاالت التطبيقية مثل 

 

 النماذج واحلجج .2

سبيل   على  املختلفة.  األفكار  من  العديد  إىل  "النسبية"  مصطلح  يشري  عام،  يف    املثال،بشكل 
، إىل الفكرة غري املثرية للجدل اليت مفادها أن علماء  ، من بني أشياء أخرى، يشري أحياان  األنثروبولوجيا

،  التجريبية. ومع ذلك  يهم مساعاألنثروبولوجيا جيب أن يسعوا جاهدين ليكونوا حمايدين وغري متحيزين يف  
ميتا أخالقي  ، عادة ما تؤخذ "النسبية" على أهنا تشري إىل موقف جترييب أو أخالقي  يف الفلسفة األخالقية
 :كالتايل  املوقف التجرييب عّرفأو معياري. عادة ما يُ 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9/
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، هناك خالفات أخالقية عميقة وواسعة  واقعية  مسألة جتريبية ك :(DMR) النسبية األخالقية الوصفية 
 .ت قد تكون موجودةا وهذه اخلالفات أكثر أمهية بكثري من أي اتفاق  املختلفة،االنتشار عرب اجملتمعات  

النسبية  غالب ا ما يُعتقد أن  و   يف بعض األحيان يتم التأكيد على التنوع األخالقي بدال  من اخلالف الصارم 
، فهي ليست  خصصات التجريبية األخرى. ومع ذلكاألنثروبولوجيا والتبواسطة    مفهوم نشأ  هي  الوصفية 

 للنقاش. حمورية فهي نقطة   مث،غري مثرية للجدل: فقد أثريت ضدها اعرتاضات جتريبية وفلسفية. ومن 

تعريفات   طالتهوقد    حبقيقة أو تربير األحكام األخالقيةأخالقي فهو عادة  ما يهتم  -امليتا  وقفابلنسبة للم
يفرتض   ما.  حد  إىل  امليتاخمتلفة  النسبية  األخالقية  أخالقية  -منظرو  اخلالفات  من  العديد  أن  عموم ا 

األساسية ال ميكن حلها بشكل عقالين، وعلى هذا األساس جيادلون أبن األحكام األخالقية تفتقر إىل  
جيادل   اليت  املعيارية  القوة  أو  األخالقية  املوضوعية السلطة  هذه    عادة  ةألخالقي ا   أنصار  يف  بوجودها 

هي يف جزء منها أطروحة سلبية تتحدى مزاعم   أخالقية- . ومن مث، فإن النسبية األخالقية امليتااألحكام
وهي أن األحكام األخالقية    أيض ا،أطروحة إجيابية    تتضمن غالب ا ما    أنصار املوضوعية األخالقية، إال أهنا 

وليس    يف جمتمع أو ثقافة ما   ن ابلنسبة جملموعة معينة من األشخاصسلطة معنوية أو قوة معيارية ولك هلا  
تتعلق هذه النقطة عادة ابحلقيقة أو التربير  .  (ة األخالقية املوضوعي  تقتضي)كما    كوينبشكل مطلق أو  

 ابلشكل اآليت: األخالقي أو كالمها وميكن تعريفها 

 

أو تربيرها ليست مطلقة   ةاألحكام األخالقي طالنب أو حقيقةإن : (MMR)أخالقية( -النسبية امليتا
 .، ولكنها مرتبطة بتقاليد أو قناعات أو ممارسات جمموعة من األشخاصكونيةأو  

خطأ أخالقي" قد  هو  مثل "تعدد الزوجات    أخالقي ا  ا، هذا يعين أن حكم  ابلقيمة الصوابيةفيما يتعلق  
أو خاطئ    ابلنسبة جملتمع ما، ولكنه خاطئ ابلنسبة إىل جمتمع آخر.  ائب ايكون ص ليس صحيح ا    ا إنه 

يف    احلكم مربر ا يف جمتمع ما، وغري مربر ، فيما يتعلق ابلتربير، قد يكون هذا  وابملثل  مبفردات بسيطة.
قد يكون لدى الناس يف جمتمع ما أدلة خمتلفة متاحة  ف  مثرية للجدل ال تعترب النقطة األخرية  جمتمع آخر.  

يهم شيء  عادة ما يكون لد  أخالقية-النسبية امليتاهلم عن تلك املوجودة يف اجملتمع اآلخر. لكن أنصار  
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أن معايري التربير يف اجملتمعني قد ختتلف عن بعضها  ، وهو  ألخذه بعني االعتبار  أقوى وأكثر استفزاز ا 
ال يوجد أساس منطقي حلل هذه االختالفات. هذا هو السبب يف أن تربير األحكام    حبيث البعض  

 األخالقية نسيب أكثر منه مطلق.

 Fricker 2013, Krausz  انظر  )ملناقشة بعضها  خرية يف السنوات األ   تلفة للنسبيةخمصيغ    عددتت
2011 and López de Sa 2011)    املهم مالحظة العديد من الفروق يف صياغة  مما جيعله من

وجهة النظر القائلة  وهي  ، يتم التمييز أحياان  بني نسبية احملتوى،  أولا أخالقية خمتلفة.  -مواقف نسبية ميتا
الرأي القائل  وهو قد حتتوي على حمتوايت )معاين( خمتلفة يف أطر خمتلفة، ونسبية احلقيقة،   عباراتالأبن 

ال أطر    عباراتأبن  الصوابيةلكن    خمتلفة،هلا نفس احملتوى يف  قد ختتلف عرب هذه األطر  فيها    القيمة 
التالية،  يف املناقشات    (.Prinz 2007: 180–3  انظر   األخالقية النسبية    يف )ملناقشة هذا التمييز  

، يقال أحياان  أن حقيقة أو تربير األحكام األخالقية قد  اثنياا نسبية احلقيقة عادة.  سينصب النقاش حول  
التربير  إىل جمموعة من األشخاص  أويكون نسبي ا لشخص فرد   أو  املقالة على نسبية احلكم  . سرتكز 

  ، اثلثاا ، ما مل يُذكر خالف ذلك.  أخالقية-النسبية امليتاكما هو احلال يف تعريف    جملموعة من األشخاص
األشخاص الذين يصدرون األحكام األخالقية أو األشخاص الذين    إىلا  تكون احلقيقة أو التربير نسبي  

قّيم ونسبية الفاعل األخالقي  يطلق على النوعني أحياان     بشأهنم.صدر األحكام  تُ 
ُ
.  التوايل  علىنسبية امل

قّيم  
ُ
أساس معايريان اخلاصة، بينما  إىل أننا نقوم أو جيب علينا إصدار أحكام أخالقية على  تشري نسبية امل

حتكم إليهاإىل أن املعايري  تشري نسبية الفاعل األخالقي  
ُ
هي تلك اخلاصة ابألشخاص الذين حنكم    امل

هي املوقف األكثر  قّيم  املاحلاالت(. نسبية  يف بعض كال النوعني من املعايري عليهم )ابلطبع، قد تتطابق  
كأفضل تفسري    أخالقية-النسبية امليتا  تـُّقدم شيوع ا، وعادة ما يتم افرتاضها يف املناقشة التالية. أخريا، قد  

اآلن.    هكموقف جيب على الناس قبوله بغض النظر عما يعتقدون  ُتطرحأو قد    ،ملا يعتقده الناس ابلفعل
 ، على الرغم من أن األخري رمبا يكون األكثر شيوع ا.ستكون هناك فرصة ملناقشة كال االدعاءين أدانه

النسبية   تتناقض  املوضوعية األخالقية. دعنا نقول أن املوضوعية األخالقية    أخالقية-امليتاعادة ما  مع 
،  ائبوأن بعضها ص  ،كوينالطلق أو  أو خاطئة ابملعىن امل   ائبة تؤكد أن األحكام األخالقية هي عادة ص

)ورفض األحكام    ائبةوأن الناس يف بعض األحيان يكون لديهم ما يربر قبوهلم لألحكام األخالقية الص
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املتاحة ألي شخص   األدلة  أساس  على  لتحدي  توجد  .  ستبصروم  عاقل اخلاطئة(  خمتلفة  هذه  طرق 
  قبول أو رفض األحكام األخالقية   كن قطع ا تربيرميال    هالشكوكية األخالقية أن  ولاملوضوعية األخالقية. تق

والتعبريية  بتنوع الالأْدر ية األخالقية    ى وجهات النظر األخرى طلق عليُ   -  تؤكد وجهات النظر األخرىفيما  
إذا  على األقل صوابية، أن األحكام األخالقية تفتقر إىل قيمة  إىل  –والعدمية، وما إىل ذلك  والالواقعية 
وجهة نظر ذات  تّدعي ) س هو ببساطة أتكيد   ائبةص  سأبن التأكيد على أن   األدن الدعاء ا ما جتاوزان 

كل  تتميز النسبية الوصفية عن    األحكام األخالقية خاطئة دائم ا(. غالب ا ماأبن  نظرية اخلطأ    وهيصلة  
اآلراء ت  هذه  النسبية    على  ؤكدمن حيث كوهنا  الصوابيةاألشكال  بدال  من    للقيمة  األخالقي  والتربير 

على أهنا مرتبطة ابملواقف اليت  أخالقية هذه  -ة النظر امليتاذلك، يُنظر أحياان  إىل وجه . ومع  إنكارمها
ألن اآلراء النسبية تؤكد أن األحكام األخالقية تفتقر    صوابية األحكام األخالقية إىل قيمة    ابفتقار تقول  

، ولكن ليس  قد تكون هذه جمدر مسألة اصطالحية.  كوينلق أو الابملعىن املط  وجود قيمة صوابيةإىل  
، فال ميكن أن  (تتجاوز االدعاء األدن )  صوابيةدائم ا. إذا قيل إن األحكام األخالقية تفتقر إىل قيمة  

نسبية ابملعىن الذي يقصده أنصار النسبية األخالقية عادة )على الرغم من أنه    صوابية ون هناك قيمة  تك
القول التربير األخالقي  ميكن  الذي يسمح به وجود  القيمة ابلقدر    ، (. كما سيظهر أدانهبوجود هذه 

 أو التعبريية.الالأدرية األخالقية  واملواقف  أخالقية-النسبية امليتاهناك نقاش حول العالقة بني 

واحلجة القائلة أبنه من غري  النسبية الوصفية    إىل أخالقية  -النسبية امليتا تستند معظم احلجج اخلاصة بـ  
)للحصول على   دائم ا بشكل عقالين  األساسية ميكن حلها  األخالقية  اخلالفات  أن  افرتاض  املعقول 

(. يقال أحياان  أن بعض  Seipel 2020bو    Plakias 2020انظر    ،حملات عامة عن هذه احلجج
 see Kölbel)فني مل يرتكب خطأ  ، مما يعين أن أاي  من الطر اخلالفات األخالقية ال تشوهبا شائبة

 and  1984) وونغ    (2007) وبرينز  (1996)هرمان  ، أكد كل من  . على سبيل املثال(2004
، وسيتم النظر يف مثل هذه  أخالقية-تهم للنسبية امليتاعلى أمهية اخلالفات األخالقية يف مناقش(  2006

- ابلنسبية امليتابعض احلجج اخلاصة  ل، فإن  احلجج بشيء من التفصيل يف األقسام الالحقة. ومع ذلك
 وينبغي اإلشارة إىل اثنتني منها هنا. ،هنج خمتلف إىل حد ماأخالقية 
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أو  صواب  كنتيجة لألطروحة النسبية العامة القائلة أبن ال   أخالقية-النسبية امليتا أوال ، ميكن الدفاع عن  
، ولكنه متعلق مبجموعة معينة من األشخاص. على سبيل كوني االتربير جلميع األحكام ليس مطلق ا أو  

، ميكن احلفاظ على هذا املوقف العام على أساس أن لكل جمتمع إطاره املفاهيمي اخلاص به وأن  املثال
أو التربير    صوابل لتحدث عن ا األطر املفاهيمية غري قابلة للقياس مع بعضها البعض. ومن مث، ال ميكننا ا

يُعتقد أن هذا املوقف    بعبارات نسبية.إال   إال  أنه ال ميكن طرحه على أنه صحيح أو مربر    يعيبهقد 
، وجيد ابلنسبة إىل بعض األطر املفاهيمية )عادة ما يكون االقرتاح هو أن هذا اإلطار هو إطاران اخلاص(

يف العلوم الطبيعية. ومع ذلك، فهذه    م البدهية أو األحكام ابالحتكام إىل األحكا  معقول كثريون أنه غري  
يركزون على  أخالقية  -النسبية امليتا. لكن معظم مؤيدي  أخالقية- إىل النسبية امليتا  إحدى السبل للوصول 

يف الواقع غالب ا ما يقارنون األخالق والعلم فيما  وهم    السمات املميزة لألخالق ويرفضون النسبية العامة
  (2007)وبرينز    (2000b)  هرمان  والتربير. على سبيل املثال، يربط كل من   صواب ضااي ال يتعلق بق

، وهو املوقف الذي يفرتض عادة  موضوعية  النسبية األخالقية ابلطبيعة  (and 2006  1996)  وونغ
 العلوم الطبيعية. 

أخالقية ال يطاهلا  من خالل التأكيد على جوانب  أخالقي  -امليتااثني ا، ميكن الدفاع عن املوقف النسيب  
( أن أفضل طريقة لفهم النسبية هي  2013  &  2011روفان )  ؤكد ت  . على سبيل املثال،االختالف

استجابة ملخططات مفاهيمية بديلة تصور عوامل    ها ولكن  ات األخالقية،ستجابة لالختالفا  ت أبهنا ليس
احلقيقة يف عامل ما ارتباط ا  وامل  ح  ترتبط، ال  املفهومفق ا هلذا  خمتلفة معزولة معياراي  عن بعضها البعض. و 

احلقيقة يف عامل آخر )لذلك ال ميكن أن يكون هناك خالف صارم(، ومع ذلك ال ميكن    وامل منطقي ا حب
بدائل(.    عتناقا فهما  )لذا  العاملني  العلوم  جتكال  ادل روفان أبنه يف اجملال األخالقي، وليس يف جمال 

ابلنسبة  ائب ا  قد تكون هناك عوامل خمتلفة هبذا املعىن. ومن مث، قد يكون احلكم األخالقي ص  الطبيعية،
، ونتيجة لذلك، تقول روفان أبن التعلم والتعليم بني العوامل  عامل آخر قاطينلقاطين عامل ما، ولكن ليس ل 

 .  األخالقية املختلفة قد يكون مستحيال 

( فيليمان  مم  يف   (2015ادعى  نظر  أساس    اثلة جزئي اوجهة  والتارخييةعلى  اإلثنوغرافية  ن  أب  البياانت 
، تعتمد أسباب العمل  عالوة على ذلك.  املتاحة بشكل خمتلف  األفعالأنواع    تصيغ اجملتمعات املختلفة  
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ألهنا تنشأ من دافع التفسري املتبادل املطلوب للحياة االجتماعية داخل    اصدائم ا على منظور اجملتمع اخل
املنظوروابلتايل  اجملتمع. أسباب مستقلة عن  توجد  للجماعة،  ، ال  يكون هناك و   اخلاص  أن  ال ميكن 

. ومع ذلك،  األفعالألهنا ال متلك جمموعات مشرتكة من أنواع  املختلفة    خالف مباشر عرب اجملتمعات
نظر ا الختالف وجهات    متباينةاجملتمعات املوضوعات األساسية لألخالق ولكن بطرق  هذه  قد تتناول  

 صالحية حملية فقط.  لألخالق  مما جيعل نظرها

ال يسعون بذلك  يؤكد كل من روفان وفيلمان على التنوع األخالقي بدال  من اخلالف األخالقي. وهم  
ميكن من خالله    ما  أساس   إىل نفي وجود ولكن  ،  أن اخلالفات ال ميكن حلها بشكل عقالين  لتأكيد

 . املتباينة دون أخرىالبدائل املختلفة   لبعض تلك إظهار التفوق العقالين

  اللجوء ميكن تربيرها أحياان  من خالل  أخالقية  -امليتاابإلضافة إىل ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن النسبية  
حول االختالف األخالقي.  معني  ألحكام األخالقية جنب ا إىل جنب مع ادعاء  ا لتحليل    فريدة طريقة  إىل  

طوي على شكل من  تناألخالقية"    ية( أبن ما يسميه "العاطف2007ادل برينز )على سبيل املثال، جي
مبجرد أن نعرتف ابخلالفات األخالقية. وفق ا للعاطفة األخالقية، يكون أخالقية  - النسبية امليتاأشكال  

ص شعور    ائب االفعل  للفعل  املراقبني  أحد  لدى  إذا كان  وفقط  إذا  األخالقية  الناحية  من  )خاطئ ا( 
تزعم    أخالقية-ستحسان )االستنكار( بشأنه. يدافع برينز عن هذا املوقف على أساس حجة ميتاابال

لعواطف. نظر ا  اباألكثر منطقية يف ضوء الدراسات التجريبية اليت تربط األحكام األخالقية    فهومامل  كونه
  الصيغة على    ، فقد يكون احلكمالفعلألن األشخاص غالب ا ما يكون لديهم مشاعر متضاربة حول نفس  

  ائبة خطأ" قد تكون ص  الفعل ع، و "(ع)عندما يعرب عنه شخص يوافق على    ائب اصحيح" ص  فعل ع"ال
، فإن حقيقة مثل هذه األحكام  (. من وجهة النظر هذهعأيض ا )عندما يعرب عنها شخص ال يوافق على  

العاطفة   األخالقية هي مسة حامسة هلذه احلجة  األخالقية مرتبطة مبشاعر األشخاص الذين يتخذوهنا. 
، كما  ينكر العديد من الفالسفة أن الصواب واخلطأ األخالقيني يعتمدان على مشاعران هبذه الطريقةقد  و 

 ال تستند إىل العاطفة األخالقية.أخالقية -للنسبية امليتامعظم احلجج املؤيدة   أن
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  عالذي يفرض على الشخص أن يفعل  أبن احلكم األخالقي    (2000)دل هرمان  يف مثال آخر، جيا 
، وأنه من احملتمل أن يكون لدى  ع"( يشري إىل أن لدى الشخص أسبااب  دافعة لفعل  ابطين)"حكم  

مع اآلخرين حول ما جيب القيام به. ومن   الشخص مثل هذه األسباب فقط إذا دخل يف اتفاق ضمين
النوع صاحلة فقط جملم   ،مث أبرموا مثل هذه  فإن األحكام األخالقية من هذا  الذين  وعات األشخاص 

 اتفاق آخر )هذا جيمع بني  ابلنسبة التفاق ما وخاطئ ا ابلنسبة إىل   ائب اص  الفعل االتفاقات. قد يكون  
الذي يصدر احلكم  ذاك    ني،الشخصكال  بقدر ما يفرتض هارمان أن    الفاعل األخالقيو   التقييمنسبية  

 طرفان يف االتفاقية(. ،احلكم مناطوالشخص 

أطروحة    تُقّدم أهنا  النسبية تظهر فقط  نموذج منطقيلنسبية هارمان على  الداللة  أن    ابفرتاض، لكن 
ومن احملتمل أن تكون قد نشأت من اتفاق  كونية  ذات الصلة ليست  ]للفعل األخالقي[األسباب احملفزة  

املعىن  هبذا  وليس كلهم.  األشخاص  بعض  إليه  اخلالتوصل  فإن  مهمة  ،  مسة  هو  األخالقي  هلذه  ف 
تتضمن  باطنية  القائلة أبن األحكام ال  داخليانية. لكن الرتكيز الرئيسي ينصب على الفكرة الاألطروحة

ببساطة من خالل كوهنا عقالنية، ولكنها تتطلب رغبات أو نوااي معينة    تُقّدمأسبااب  حمفزة، وأسبااب  ال  
هبذا املعىن هي وجهة نظر مثرية للجدل وقد يقول الكثريون   نيةباطقد ميتلكها أو ال ميلكها الشخص. ال

ن احلكم األخالقي ميكن أن ينطبق على الشخص سواء كان ذلك الشخص لديه الدافع التباعه أم  أب
ال. ومع ذلك، فإن الداخليانية ليست مسة قياسية ملعظم احلجج املتعلقة ابلنسبية األخالقية، ويف الواقع  

 ( for example, see Wong 2006: ch. 7) النزعة الداخليانية.  يونو ينتقد بعض النسب

جتدر اإلشارة إىل أن الداخليانية هي تعبري عن وجهة نظر أكثر عمومية تؤكد على الطابع التوجيهي  
، دراير   لألفعال لألحكام األخالقية. على الرغم من أن هارمان وآخرين   1990 )مثال 

داخليانية، إال أن  لل قد جادلوا أبن شكال  من أشكال النسبية األخالقية يوفر أفضل تفسري  (  2006و
احلجة األكثر شيوع ا كانت أن الطابع التوجيهي لألفعال لألحكام األخالقية ميكن تفسريه بشكل أفضل  

)تتجاوز    قية تنفي وجود أي قيمة صوابية لألحكام األخال  ة أو تعبرييتصورات الأْدرية أخالقية  من خالل  
ادعى البعض أن املوقف التعبريي   ،. يف الواقع( ]الذي سبق اإلشارة إليه[االدعاء األدن للقيمة الصوابية  

فسر الطابع املوجه للفعل لألحكام األخالقية دون مواجهة  ييتجنب النسبية األخالقية ويتفوق عليها ألنه  
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 for instance, see Blackburn)عليها  املشكالت اليت يُعتقد أن النسبية األخالقية تنطوي  
1998: ch. 9 and 1999, and Horgan and Timmons 2006.)   على النقيض

 ةبشكل من أشكال النسبية األخالقيبذاهتا  والتعبريية ملتزمة    أدريةآخرون أن املواقف الال    يؤكدمن ذلك،  
. 

ري يتعلق بكيفية التفكري أو التصرف جتاه  أخري ا، يرتبط مصطلح "النسبية األخالقية" أحياان  مبوقف معيا
أخالقيا   معهم  خنتلف  الذين  يُ وكثري ا    األشخاص  هذا ما  وجه    بعباراتاملوقف    صاغ  على  التسامح. 

اخلصوص، يُقال إنه ال ينبغي لنا التدخل يف تصرفات األشخاص اليت تستند إىل أحكام أخالقية نرفضها  
يُعتقد أن هذا ينطبق بشكل خاص    مر متاح أو ممكن.أ  اخلالف بشكل عقالين  حني ال يبدو أن حل

نظر ا ألن التسامح  ، و على العالقات بني جمتمعنا وتلك اجملتمعات اليت لدينا معها خالفات أخالقية كبرية
اعتباره كشكل  عدم أطروحة معيارية حول ما جيب علينا القيام به أخالقيا ، فمن األفضل يُفهم على أنه 

  املواقف النسبية مثل   يفولكن كأطروحة يُعتقد غالب ا أهنا ضمنية    ،د ذاتهحبمن أشكال النسبية األخالقية  
الوصفية  الفالسفة  .  أخالقية-امليتاالنسبية    النسبية  معظم  األطروحة  يعتقد  هذه  من  خبطأ  الرغم  على 

النسبية األخالقية  بني  ،، إن وجدتاملالئمةالعالقة الفلسفية    حول ماهية السؤال الرئيسي  تها، ويبقى  شعبي
 .والتسامح

  حُتل احلجة القائلة أبنه من غري املرجح أن  هي  و   ،ةالنسبية الوصفي   قالسيناقش اجلزء املتبقي من هذا امل
واملواقف    ،ةأخالقي-امليتالنسبية   واحلجج والتحدايت اليت تواجه،  ااخلالفات األخالقية األساسية عقالني  

والعالقة بني النسبية األخالقية والتسامح.  ،املختلطة اليت جتمع بني النسبية األخالقية واملوضوعية األخالقية
التجريبية  للفلسفة  األخرية  املسامهات  يف  النظر  بعض  هناك  يكون  أن  أوال   جيب    ولكن 

(Experimental) يف هذه املناقشات. 

 

 (Experimental) . الفلسفة التجريبية3
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الفلسفة التجريبية هي هنج للفلسفة يعتمد صراحة على املعرفة التجريبية اليت أنشأهتا العلوم ملعاجلة األسئلة  
مهمة لعبت الفلسفة التجريبية من خالهلا دور ا مهم ا يف مناقشات النسبية    ثالث طرقالفلسفية. هناك  

الطرق    تم األخالقية. هت )أي هذه  الناس  بني  األخالقي  التنوع  أو  األخالقي  االختالف  النسبية    مبدى 
، ومدى التزام األخالق الشعبية بفهم موضوعي أو نسيب لألحكام األخالقية )أي آراء الناس  الوصفية

امليتا ني بشأن  العادي األخالقي    سلوكلنسبية األخالقية على الاب  القبول، ومدى أتثري  أخالقية-النسبية 
إبداء  على  سببيا     أخالقية -النظر املتأثرة ابلنسبية امليتاهبا وجهات  مثل التسامح )أي الطرق اليت تؤثر  

 .  أو عدم ذلكواقف متساحمة  مل  الناس

يف الواقع أحد أقدم األمثلة    اات النسبية األخالقية وميكن اعتبارهاتريخ طويل يف مناقشألول هاته الطرق  
القسم   رأينا يف  التجريبية. كما  األخالقية  الفلسفة  األنثروبولوجيا وعلماء  ١على  ، ساهم عمل علماء 

االجتماع اآلخرين ألكثر من قرن يف تطوير الفكر حول النسبية األخالقية، سواء من خالل الزعم بتقدمي  
و من خالل اقرتاح فكرة أن  أ ريبية على االختالف الواسع بني الثقافات والتنوع حول األخالق،  أدلة جت

فقط ابلنسبة للثقافة كأفضل تفسري لذلك. أي أن هؤالء العلماء قد قدموا    ائبةالقواعد األخالقية ص
- امليتا  النسبية األخالقية، وقد اقرتحوا أن بعض أشكال  ةالنسبية األخالقية الوصفيأسس ا جتريبية لقبول  

ا  )على الرغم من أن هذه املواقف مل تكن دائم  هذه البياانت التجريبية  هي استنتاج معقول من    أخالقية
ستشهد  اُ اللذين  (  1957)الد  ( و  1954)وتتجلى أمهية أكرب يف أعمال براندت    ظاهرة بوضوح(.

القسم    ماهب األعمال  ١يف  تلك  تتضمن  لألمريكيني    حيث  األخالقية  القيم  التجريبية يف  التحقيقات 
شكل تلك  وتلنسبية األخالقية،  اب  اوعالقته  التحقيقات، األصليني والتفكري الفلسفي حول أمهية هذه  

. إال أن عملهم التجرييب  هداف فلسفيةأالفالسفة يف البحث التجرييب لدعم األعمال أمثلة على اخنراط  
لفلسفة التجريبية هبذا املعىن  على الفور، حيث مل تربز ا  مل يلهم فالسفة آخرين للمشاركة يف حبث مماثل 

يقوم  و .  إال بعد نصف قرن تقريب ا  -سفة  التجارب أو غريها من التحقيقات التجريبية اليت أجراها الفال   -
للتحقق   جتارب  إبجراء  أحياان   احلاضر  الوقت  يف  األخالقي    منالفالسفة  اخلالف   for)مدى 

example, see the study of Western and East Asian values cited in 
Doris and Plakias 2008  .)  ما كان أكثر شيوع ا يف العقود األخرية هو اقتباس الفالسفة  أما
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للدراسات التجريبية من قبل علماء األنثروبولوجيا لتأسيس حقائق حول االختالف أو التنوع األخالقي  
(for example, see Prinz 2007, Velleman 2015, and Wong 1984 

and 2006  .)  الق من قبل بعض علماء األنثروبولوجيا  اهتمام متجدد ابألخ  وعلى الرغم من وجود
هذا مل جيذب    إال أن،  (see Klenk 2019 and Laidlaw 2017)يف السنوات القليلة املاضية  

 . ٤الكثري من اهتمام الفالسفة بعد. يوجد املزيد حول هذه القضااي يف القسم  

املوضوعية األخالقية أو  غ  لبعض صيقبل الناس العاديون  تمدى    دراسة   أما اثين الطرق، واليت تركز على
موضوع حبث  ، فقد كانت أو بعض املواقف غري املوضوعية األخرى() أخالقية -النسبية امليتا  صيغ بعض 

  ، أحياان  من قبل علماء النفس )أو علماء آخرين(  ه البحوثهذ  تأُجري جترييب كبري يف السنوات األخرية.  
 for overviews)  مع ا  عمل الفريقني من خالل    وبشكل متزايدوأحياان     ،وأحياان  من قبل الفالسفة

of this literature, see Pölzler and Wright 2019 and Sarkissian 
. يف املاضي، ادعى الفالسفة الذين لديهم جمموعة متنوعة من االلتزامات األخالقية الفوقية أنه  (2016
 for)مبعىن ما    حيحة يفرتض الناس ضمني ا أن املوضوعية األخالقية ص  ،رسات األخالقية اليوميةيف املما

example, see Blackburn 1984: 180 and Jackson 1998: 137)    ولكن
لديهم    ني الناس العادي، أي أن  ذلك  من   نقيضتوجد بعض احلاالت اليت أكد فيها فالسفة آخرون ال

ع املوضوعية. على سبيل املثال، جادل وونغ أبنه يف بعض اخلالفات األخالقية،  أحياان  مواقف تتعارض م
إىل احلد    اختياره األخالقيالشخص الذي لديه حكم أخالقي متضارب يف  معقولية  يوافق الناس على  

 ما يسميه  -بشكل فريد  ائب ا  الذي يكون فيه هؤالء األشخاص غري متأكدين مما إذا كان موقفهم ص
الفالسفة    أيهما أقرب للصواب،. إذن،  (see Wong 2006: ch. 1)األخالقي"    دد"الرت ــبــــ  وونغ

الذين يدعون أن الناس العاديني يقبلون شكال  من أشكال املوضوعية )املوضوعية األخالقية الشعبية( أو  
إىل   أقرب  أحياان  شيئ ا  األقل يقبلون  العاديني على  الناس  أن  يعتقدون  الذين  -امليتاسبية  النالفالسفة 

 )النسبية األخالقية الشعبية(؟ أخالقية 

اآلراء  مما يدل على تعقيد    تشري األحباث التجريبية احلديثة إىل أن كال املوقفني قد يكون هلما بعض املزااي
لألشخاص العاديني. من الطرق الشائعة لقياس ما إذا كان الناس موضوعيني أو نسبويني   أخالقية-امليتا

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82/
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عما إذا كان ميكن لطرف    اوسؤاهلمهلما  طرفني  الالف بني  اخل  ة هي عرض مسألةأخالقي  مسألةحول  
ا فقط ميكن أن يكون  ائب ا يف أفضل احلاالتواحد فقط أن يكون ص . تشري اإلجابة القائلة أبن واحد 

إىل االلتزام  يكون أكثر من طرف على حق  ميكن أن  إجابة أنه  ، بينما تشري  التزام موضوعيإىل  ائب ا  ص
  ه الطريقة ابلنسبية )أو بعض املواقف غري املوضوعية(. قدمت العديد من الدراسات اليت تستخدم هذ

،  م إىل األخالقيف نظرهت واملنهجيات ذات الصلة أدلة على أنه يف حني أن العديد من الناس موضوعيني  
. وعالوة على  (for example, see Nichols 2004)   كذلكليسوا  منهم  فإن عدد ا كبري ا  

املثال،   سبيل  على  االختالفات.  هذه  مع  لالهتمام  مثرية  ارتباطات  الدراسات  بعض  أظهرت  ذلك، 
تنافسي ال تكافئي   تفاعل  العقاب  واالعتقاد  التواجد يف  ية أكثر  موضوع  دسياتيرتبط حبإبله شديد 

(see Fisher et al. 2017 and Sarkissian and Phelan 2019  )  أن حني  يف 
وضوعية  حدسيات م  واإلمكانيات البديلة أكثر شيوع ا بني أولئك الذين ال ميلكون ارب  االنفتاح على التج

(see Feltz and Cokely 2008 and Goodwin and Darley 2010.)    ابإلضافة
. على  االرتباطيةتلك  ابإلضافة إىل  راسات أنه قد تكون هناك عالقات سببية  ، تزعم بعض الدإىل ذلك

 see Rose and Nichols)  اجتاه األخالق   سبيل املثال، تولد الرغبة يف العقاب حدس ا موضوعي ا
Forthcoming.) 

بشأن بعض   ني خمتلفة من التعقيد. من املرجح أن يكون الناس موضوعيدرجات  أظهرت دراسات أخرى  
)مثل اإلجهاض(. هذه االختالفات هلا أيض ا    أخرى قضااي    القضااي األخالقية )مثل السرقة( أكثر من

بقوة اإلميان    موضوعي  حكم  كما  مسألة  احلكم يف  اعتبار    حيث يرتبط  ارتباطات قد تكون تفسريية جزئي ا
املسألة  حتقق  وإدراك   هذه  حول   see Goodwin and Darley 2008 and)اإلمجاع 

2010; cf. Ayars and Nichols 2020.)    عالوة على ذلك، من املرجح أن يكون الناس
حىت عندما يُسمح هلم أبن يقرروا أبنفسهم القضااي اليت   اموضوعيني حول بعض القضااي أكثر من غريه

 (. see Wright et al. 2013)تعترب قضااي أخالقية 

موضوعية عندما يعتقدون أن طريف اخلالف األخالقي يتشاركون  أخري ا، من املرجح أن يعطي الناس ردود ا  
خمتلفة متام ا. قد يشري هذا    ات نفس الثقافة أكثر مما عندما يعتقدون أن األطراف املتنازعة تنتمي إىل ثقاف
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إىل أن العديد من أولئك الذين يقدمون ردود ا موضوعية يفرتضون ضمني ا نوع ا من املوضوعية على افرتاض  
، ولكن ليس يف الظروف اليت توجد فيها أطر أخالقية  طراف املتنازعة لديها إطار أخالقي مشرتكأن األ

 (. see Sarkissian et al. 2011)خمتلفة 

الشعبية إىل وجود تنوع كبري يف املدى    أخالقية-امليتا ابختصار، يشري العمل التجرييب حول وجهات النظر  
ات نظر موضوعية أخالقية أو وجهات نظر أخالقية غري موضوعية  والظروف اليت يعرب فيها الناس عن وجه

الناس موضوعيون والبعض اآلخر  هب  ستعانقد يأخالقية.  -امليتاالنسبية  مثل   ذا لإلشارة إىل أن بعض 
تعدديون ": فهم موضوعيون  أخالقيون  -ميتاليسوا كذلك. ولكن قد يُفهم أيض ا أن بعض األشخاص "

نسبيون  يف   لكنهم  األخالقية،  القضااي   ,see Pölzler 2017)قضااي أخالقية أخرى  يف  بعض 
Wright 2018, and Wright, Grandjean and McWhite 2013.)    وهذا

يعين أن بعض الناس ينكرون ضمني ا االفرتاض املشرتك بني الفالسفة أبن مجيع املعتقدات األخالقية جيب  
 .أخالقي -تااملي نفس التحليل ل ضعأن خت 

، كانت إحدى القضااي  قد تثار أسئلة خمتلفة حول قيمة وأمهية هذا العمل التجرييب. يف السنوات األخرية
يف  تكرار النتائج  املهمة يف علم النفس هي مدى إمكانية تكرار النتائج التجريبية. لقد قيل إن معدل  

نسبي ا   مرتفع  التجريبية  و see Cova et al. 2018)الفلسفة  نتائج   قد (  ابلفعل  بعض    تكررت 
.  (for example, see Wright 2018)الدراسات حول قبول الناس للموضوعية األخالقية  

هي ما إذا كانت عينات هذه الدراسات متنوعة مبا فيه الكفاية لتكون مؤشرا على  و قضية أخرى  توجد  
من أن دراسات علم النفس مل    ، كانت هناك خماوفجلميع البشر. مرة أخرى  أخالقية-امليتاااللتزامات  

، ألهنا تعتمد بشكل كبري على الطالب اجلامعيني يف الوالايت املتحدة(.  تكن متثيلية )على سبيل املثال
تنوع ا   أكثر  جمموعة  األقل  على  األخالقية  ابملوضوعية  املتعلقة  الدراسات  بعض  تضمنت  ذلك،  ومع 

 .for example, Beebe et al. 2015 and Sarkissian et al)  كموضع للدراسة 
سؤال آخر هو إىل أي مدى تقيس هذه الدراسات ابلفعل قبول املوضوعية األخالقية أو  (.  2011

النسبية األخالقية. تركز العديد من الدراسات على املوضوعية األخالقية وقد ترتك وجهات نظر الناس  
عة متنوعة من املواقف اليت ترفض املوضوعية(. )نظر ا لوجود جممو أخالقية  -امليتاالنسبية  غري واضحة حول  
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 ,for example)، فقد ركزت بعض الدراسات على النسبية األخالقية على وجه التحديد  ومع ذلك
Sarkissian et al. 2011.) 

، قد يتساءل بعض الفالسفة عن الصلة الفلسفية هلذا البحث التجرييب. أحد الردود هو  على أي حال
. على سبيل املثال، يُقرتح أحياان  أن معظم  أخالقي-احلقل امليتا  ر على معايري النجاح يفأنه ميكن أن يؤث

مثل الواقعية  أخالقي  -امليتالنسبية األخالقية، وأن املوقف ابدال  من   يدينون ابملوضوعية األخالقيةالناس  
 see Smith)مهاكما يشيع فهألنه يتوافق مع األخالق الشعبية  فقط األخالقية يكتسب املصداقية  

- مليتاالفرضية الواقعية هلذا املعيار ا  وغريها تتحدىهبا للتو  اُستشهد  الدراسات اليت  إال أن    (.1991
ن أفضل تفسري للبياانت التجريبية هو أن العديد  حيث ُُياج أب  ،(see Sarkissian 2017)القي  خأ

رد آخر  يدعو  .  (see Beebe Forthcoming)من الناس يقبلون شكال  من أشكال النسبية  
إىل النظر جبدية أكرب يف اجلدوى    هذه الدراسات  تكشف عنهالتعقيد الذي    أن يقودهمإىل    الفالسفة 

املوضوعية  تكون  ،  ، على سبيل املثالاألخالقي التعددي أو املختلط الذي وفق ا له-يتاالفلسفية للموقف امل
من نواٍح    صحيحة  أخالقية-النسبية األخالقية امليتا  فيما تكون  ،  األخالقية صحيحة يف بعض النواحي

 in this connection, see Gill 2008 and Sinnott-Armstrong)أخرى  
على كل    اعرتاف متزايديوجد  . على أي حال،  ٧  يوجد املزيد حول هذه املسألة يف القسم  (.2009

 see Bush and)أخالقي  -للحقل امليتابعناية ابلنسبة  األدلة التجريبية    دالالت   ية تفسري أبمه  حال
Moss 2020, Hopster 2019 and Pölzler and Wright 2020.) 

اجملال األخري الذي سامهت فيه الفلسفة التجريبية يف مناقشات النسبية األخالقية ابلعالقة بني يتعلق  
األخالقية مثل التسامح. يُزعم أحياان  أن بعض أشكال النسبية األخالقية توفر سبب ا    سلوكياتالنسبية وال

القسم   )انظر  من  ٨للتسامح  تساحم ا  أكثر  األخالقيون  النسبيون  يكون  أن  املرجح  من  هل  لكن   .)
 املوضوعيني األخالقيني؟ تشري بعض الدراسات النفسية احلديثة إىل أن اإلجابة قد تكون "نعم". هناك 

 .Collier-Spruel et al) بعض االرتباط بني قبول النسبية األخالقية وأن تكون أكثر تساحم ا
امل  ،(2019 اعتبار  بني  االرتباط  بعض  أقل  سألة  وهناك  تكون  وأن  موضوعية  األخالقية 
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أن هناك  على الرغم من ذلك  من الواضح أيض ا    ،  (Wright et al. 2008 and 2014)تساحم ا
 .أو غري متسامحا السلوك متساحم   بتحديد كونذات صلة عوامل أخرى 

، فقد يُنظر  بقدر ما تشري هذه الدراسات إىل وجود بعض االرتباط بني قبول النسبية األخالقية والتسامح
إىل هذا على أنه نتيجة غري مفاجئة ألولئك الذين جادلوا أبن النسبية األخالقية توفر أساس ا عقالني ا  

لكن قد يُستمد بعض  ابلتزامن، و   عالقة منطقيةنفسية وجود    عالقة وجود    يعين ال  ع  للتسامح. ابلطب
الناس   أن  التسامح على أساس    ]النسيب[الذي يتمسكون ابملوقف  الدعم من حقيقة  خيتارون سلوك 

ا . ابإلضافة إىل ذلك، فقد ُزعم أن من مزااي النسبية األخالقية أنه على الرغم من أهنا ال توفر سبب  عقالين
الناس أكثر تساحم ا ) شار  (see Prinz 2007: 208للتسامح، فإن قبوهلا جيعل 

ُ
، وللدراسات امل

 هذا االدعاء التجرييب.إليها قدرة على دعم 

 

 . النسبية األخالقية الوصفية4

. على الرغم من أن  تنبع منهاو   النسبية األخالقية الوصفية تبدأ معظم املناقشات حول النسبية األخالقية بـ
سرعان    وعا  لتبين األخريةإال أن األسباب املنطقية األكثر شي  أخالقية،-ميتانسبية  هذا ليس كافي ا لتأسيس  

)أو بعض األطروحات الوصفية حول االختالف أو التنوع  النسبية الوصفية  ثبت خطأ  إذا    ما ستقوض
للنسبية  فمن احملتمل أن يكون    عام،بشكل  ية  النسبية الوصف  تفض رُ ما  األخالقي(. عالوة على ذلك، إذا  

صحيحة أم  النسبية الوصفية  . ومن مث، فمن املهم النظر فيما إذا كانت  قلة من املؤيدين  أخالقية-امليتا
عن   املدافعون  يعترب  ما  عادة  الوصفيةال.  راسخة    النسبية  من    يفأهنا  وغريها  الثقافية  األنثروبولوجيا 

القائمة على   الكثريون أهن  ربة،التجالتخصصات  لتاريخ    ةواضح  ا ويعتقد  ألي شخص لديه فهم أويل 
وثقافات العامل. ليس من الصعب احلصول على أمثلة للممارسات األخالقية اليت تتعارض بشكل حاد  

االنتحار  و   املدبرةمع وجهات النظر األخالقية الشائعة يف الوالايت املتحدة: تعدد الزوجات والزجيات  
تجديف أو الزان وختان اإلانث أو تشويه األعضاء  كشرط للشرف أو الرتمل والعقوابت الشديدة على ال

 for a review of some of the)، وما إىل ذلك  (عليه كوصف مغايرالتناسلية )كما يطلق  
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literature, see Prinz 2007: 187–95  .)  جادل عمومية،  أكثر  مستوى    ونغ على 
العامل: األخالق املتمحورة حول    ( أبنه ميكن العثور على هنجني خمتلفني على األقل لألخالق يف1984)

واليت تؤكد على مصلحة اجملتمع، واألخالق املرتكزة على احلقوق واليت تؤكد على قيمة احلرية    الفضيلة
 الفردية. 

هذه اخلالفات    هذا ال يتساوى مع القول أبن اخلالفات األخالقية، إال أن وضوح وجودعلى الرغم من  
أاثر الفالسفة نوعني  لذا فقد  .  توجدر أمهية بكثري من أي توافقات قد  وأهنا أكثعميقة وواسعة االنتشار  

االعرتاضات على هذا اخلالف:   بدهية  من  إن  اعرتاضات  الوصفيةتقول  تكون    النسبية  أن  ال ميكن 
رمبا ليست صحيحة أو على األقل مل يثبت  النسبية الوصفية  أبن    اعرتاضات استداللية تقولصحيحة، و 

 أهنا صحيحة. 

  من على أساس االعتبارات الفلسفية  النسبية الوصفية  أنه ميكننا معرفة خطأ    بدهيةاالعرتاضات التؤكد  
( بشكل  1984aدون اللجوء إىل األدلة التجريبية. إحدى احلجج اليت عرب عنها دوانلد ديفيدسون )

، فإن القيد املنهجي على ترمجة لغة  وفق ا لديفيدسون  .عام تنص على أن اخلالف يفرتض اتفاق ا كبري ا
، افرتض أننا  جمتمع آخر هو أننا جيب أن نعتقد أهنم يتفقون معنا يف معظم األمور. على سبيل املثال

  اعتقدان أن هناك خالفات عديدة بيننا وبني جمتمع آخر حول األشجار. مع تراكم اخلالفات، سنبدأ 
يف لغة اجملتمع اآلخر على أهنا "شجرة '': من األرجح  ما  نا أخطأان يف ترمجة كلمة  يف االعتقاد أبن  عقالني ا

عن األشجار هي يف احلقيقة معتقدات حول شيء  لدى جمتمع آخر  )ما نعتربه( معتقدات خاطئة  أن  
ابلتعميم األشجار بني  آخر.  واسعة حول  تكون هناك خالفات  أن  أنه ال ميكن  ذلك  يرتتب على   ،

لكن هذه اخلالفات ستفرتض وجود  ،  ، قد تكون هناك بعض اخلالفاتتمع اآلخر. ابلطبعجمتمعنا واجمل
ديفيدسون   زعم  أخرى.  نواٍح  يف  جوهرية   1984b [2004a] and 1995) اتفاقيات 

[2004b])  )  وآخرون(for example, Cooper 1978 and Myers 2004)    أن هذه
كانوا على حق، فال ميكن أن تكون هناك خالفات واسعة  ما  احلجة تنطبق على املفاهيم األخالقية. إذا  

النسبية الوصفية  كون  ية من اخلالفات، أي ال ميكن أن تالتوافقات أكثر أمهوستكون    حول األخالق
 .صحيحة

https://hekmah.org/%D8%A5%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9/
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هي ال  يف بعض احلاالت، ف ة  مقنع   ت حجة ديفيدسون مثرية للجدل. وأحد الردود هو أنه حىت لو كان
األخالقية. "الشجرة" مفهوم وصفي عادي يعتمد على املالحظة املباشرة.    املفاهيم   متتلك أي قوة لشحذ 

ولكن ماذا عن املفاهيم  ،  يف ضوء ذلك، يبدو أن الرتمجة اخلاطئة أكثر احتماال  من اخلالف اجلوهري
العامل، وميكن    اجتاه بردود الفعل البشرية  تتعلق هذه االنطباعات  املتعلقة مبا هو ممتع أو جذاب أو مثري؟  

على نطاق واسع. االدعاء أبن    تباينالقول أن معرفتنا ابلطبيعة البشرية تشري إىل أن بعض ردود الفعل ت
ال يولد على الفور    - حول ما جيعلهم يضحكون    - هناك الكثري من اخلالف حول ما جيده الناس مسلي ا  

إىل "التسلية" منها إىل "الشجرة"،   شبه ا  كانت املفاهيم األخالقية أقربما  الشك يف سوء الرتمجة. إذا  
يعتقد   الوصفيةديفيدسون    فحجة  البعض،كما  النسبية  لو كانت مقنعة يف حاالت    لن تقوض  حىت 

  أو   على التقييماتعلى مجيع احلاالت، سواء  ن احلجة تنطبق  أبأخرى. ومع ذلك، اعتقد ديفيدسون  
على التقييمات،  انطبقت حجته  لو  عاء أبنه حىت  . الرد اآلخر على حجته هو االدتجريبيةال  املعتقدات

)إذا كان    هافإنه سينطبق فقط على التقييمات األساسية للغاية وسيرتك جماال  خلالفات جوهرية تتجاوز 
على    طالع(. لالابملوقف املختلط  ٧أشار إىل ما أدعوه يف القسم  ديفيدسون قد    سيكون،  صحيحا    هذا

ديف نقد  على  النقدية  الردود  للنسبية  بعض   ,see Gowans 2004: 144–6)  انظر يدسون 
Prinz 2007: 195–9 and Rovane 2013: 247–62). 

اعرتاض بدهي آخر على النسبية الوصفية كرد على    (1978a and 1978b)فيليبا فوت  حت  اقرت 
ميكن اعتبار  مثلما توجد معايري مشرتكة لـ "الوقاحة" حبيث ال  فهي جتادل أنه  .  التصور االنفعايل لألخالق

هناك معايري مشرتكة للمفاهيم األخالقية حبيث ال ميكن أن يكون أي شيء فضيلة  ، فإن  أي شيء وقح ا
هناك   وابلتايل،،  هناك قيود كبرية على ما ميكن اعتباره شجاعة   املثال،أو التزام ا أخالقي ا. على سبيل  

 اخلالفات األخالقية. اتساع   دىتقييد كبري على م 

، إىل معضلة  النسبية الوصفية  ردود على هذه احلجة، اليت ُفسرت على أهنا اعرتاض علىأحد ال تشري  
مواجهة  كوهنا  من حيث    ،"الشجاعة" على نطاق واسع  ما فُهمتمن انحية، إذا  .  تتحدى هذه احلجة

،  صعوبة حتقيق بعض األشياء اجليدة املتصورة، فمن احملتمل أن معظم الناس يقدرون الشجاعة. ومع ذلك
الشجاعة.   ا عن  ملفاهيم خمتلفة جد  يرتك جماال   يقدرففإن هذا  احملاربني ودعاة    كال  الشجاعة    قد  من 
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ا من األفعال شجاعة. هذا يضع ضغط ا أقل على  السالم، النسبية    لكنهم قد يعتربون أنواع ا خمتلفة جد 
اعة بشكل ضيق، على  الشج  ما ُعرّفت. من انحية أخرى، إذا  أقرهتا فوت الحق ا، وهي نقطة  الوصفية

فضيلة احملارب الذي يواجه خطر املوت يف املعركة )كما اقرتح أرسطو(، فقد    كوهناسبيل املثال، على  
خالف كبري حول ما إذا كان    سيوجد  املفهوم، لكن تعريف  يكون هناك القليل من اخلالف حول نطاق  

(. قد يقول  ذلك  اة السالم )قد يرفض دع  ينبغي على هذا التعريف للشجاعة أن يكون موضع تقدير
  إن، ميكن القول  الرد على ذلكأن هذا أيض ا خالف أخالقي كبري. يف  النسبية الوصفية  أحد مؤيدي  

فهمنا لطبيعة اإلنسان وثقافته يظهر أن كل شخص يقدر الشجاعة املفهومة ضمن بعض احلدود املهمة  
 مع االعرتاضات الواردة يف الفقرة األخرية من هذا القسم.وتتماشى إىل حد ما. هذه نقطة أكثر جتريبية  

" مثل اخلري أو  دقيقة"العلى القيود اليت تفرضها املفاهيم األخالقية  دهي  تؤكد بعض إصدارات النهج الب
مرة أخرى، قد يقول  (.  for example, see Garcia 1988)الصواب أو األخالق نفسها  

أنه إذا كانت هذه املفاهيم حتتوي على حمتوى كاٍف ملنع االختالف    النسبية الوصفيةأحد املدافعني عن  
وهو شكل من    - لى اإلطالق  الكبري يف تطبيقها، فمن احملتمل أن العديد من اجملتمعات ال تطبقها ع

(،  1981)  آر إم هري أشكال اخلالف األخالقي يف حد ذاته. قد يكون الرد اآلخر هو اجملادلة، وفق ا لـ
دقيقة  األخالقية المع املفاهيم  معقول  هو  ،  من النوع التقريري على سبيل املثال،  أي حتليل ظاهريأبن  

ذلك، يشكك النقاد املسبقون يف مدى كفاية  . ومع  وهذا يتوافق مع وجود خالفات أخالقيات هامة
القبيل.  يركز جزء كبري من هذا النقاش على املقارنة بني وجاهة التعريف الظاهري    أي حتليل من هذا 

 واحملتواييت لألخالق.  

على تفسري األدلة التجريبية اليت يُزعم أهنا تدعم هذه األطروحة.    النسبية الوصفيةيركز النهج الثاين لرفض  
 بعض االعرتاضات إىل العقبات اليت تواجه أي حماولة لفهم الثقافات البشرية جتريبيا . على سبيل  تشري
، ميكن القول أن األدلة املفرتضة غري كاملة أو غري دقيقة ألن املراقبني متحيزون. لدعم ذلك، ميكن  املثال

ة متجذرة يف النماذج التأديبية أو  لديهم تصورات مسبق ت االدعاء أبن علماء األنثروبولوجيا غالب ا ما كان
أو   التجريبية أو تفسريها بشكل خاطئ.  البياانت  اليت أدت هبم إىل حتريف  السياسية  األيديولوجيات 
ميكن القول إنه حىت املراقبني األكثر موضوعية سيجدون صعوبة يف فهم القيم األخالقية الفعلية للمجتمع  
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إلرادة. تشري هذه املخاوف إىل قضااي جوهرية يف منهجية  بدقة بسبب ظواهر مثل خداع الذات وضعف ا 
دعاء  االعلوم االجتماعية. ومع ذلك، حىت لو كانت صحيحة، فإهنا ستلقي فقط بظالل من الشك على  

لكنها  ثبوت الوصفية  هذا    النسبية  ابلطبع، سيكون  لالعتقاد أبهنا خاطئة.  تعطينا ابلضرورة سبب ا  لن 
- النسبية امليتاللدفاع عن  عليها  أو يعتمد على  ثبوت النسبية الوصفية  عي  اعرتاض ا مهم ا على شخص يد

 أخالقية.  

هو أن علماء األنثروبولوجيا افرتضوا ضمني ا وعن  ذو صلة أكثر مباشرة ابلنسبية الوصفية  اعرتاض آخر  
األشكال املوجودة يف  مثل    - طريق اخلطأ أن الثقافات هي كياانت منفصلة ومتجانسة واثبتة إىل حد ما  

، عادة  ما تكون الثقافات غري  عرتاضلوحة بييت موندراين أو لوحة الشطرنج. يف الواقع، وفق ا هلذا اال
غالب ا ما يتفاعلون وأحياان  يؤثرون   ،عالوة على ذلكوحافلة ابالعرتاضات، وهم  متجانسة ومعقدة داخلي ا  

، فإن عامل الثقافات أقرب إىل رسم متحرك  هذا املنظورعلى بعضهم البعض وقد يتغريون مبرور الوقت. من  
االدعاءات   هذه  إذا كانت  األوىل.  الصورة  اقرتحته  الذي  الواضح  التكوين  إىل  منه  بولوك  جلاكسون 

  فسيكون من الصعب معرفة القيم األخالقية للثقافات املختلفة وابلتايل معرفة ما إذا كانت ،  صحيحة
)يف    االعرتاض خطأ النسبية الوصفية، لن يظهر هذا  وكما أشران من قبل.  صحيحة أم ال  النسبية الوصفية

حتدايت    هذه املزاعم ومع ذلك، تشكل    الواقع، قد تشري النقطة املتعلقة بعدم التجانس إىل االجتاه اآلخر(
 أخالقية. -مماثلة للنسبية امليتا

ال ُتظهر حق ا وجود خالفات    بية الوصفية النس  ُياول نقاد آخرون إثبات أن األدلة التجريبية املذكورة لدعم 
أخالقية كبرية، وتتوافق مع اتفاق أخالقي كبري. اخلالف البارز هو أن اخلالفات األخالقية املزعومة قد  
تنجم عن تطبيق قيمة أخالقية عامة )ال يوجد خالف بشأهنا( يف ظروف خمتلفة أو يف نفس الظروف  

الف أخالقي  خل  وجود احلالتني، ال    كلتا ، ويف  لظروفهذه ا  تفسري حول    قائعي حيث يوجد خالف و 
حقيقي. على سبيل املثال، قد يتفق اجلميع على أمهية تعزيز رفاهية اإلنسان )وحىت على طبيعة رفاهية  

يفسر  لذلك بشكل خمتلف يف ظروف خمتلفة أو مفهومة بشكل خمتلف.  يُروج    ولكن قد،  اإلنسان(
وجيادل أبن وجود اخلالفات األخالقية    الل اخلالفات الدينيةآخر اخلالفات األخالقية من خ   اعرتاض

إن ما  . مرة أخرى،  فقط  االفرتاضات الدينية احملددة )على سبيل املثال، حول الروح(ميكن ردها إىل  
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ال  و   - هنا، حول طبيعة الروح  -يظهر على أنه خالف أخالقي هنا ما هو إال خالف من نوع خمتلف 
للخالفات    التفاسريأفضل  هي  هذه االحتماالت    إثبات أن  نبغي ابلطبعي  يوجد خالف أخالقي حقيقي.

 النسبية الوصفية.على ]وجيه[تشكيل اعرتاض من أجل املعنية 

ال يدركون أن هناك أدلة جتريبية مهمة    النسبية الوصفية أن مؤيدي  على  أخري ا، تؤكد بعض االعرتاضات  
عدة أنواع من  حت  قرت اُ   وقد (.  see Sauer 2019)التفاق أخالقي كبري عرب اجملتمعات املختلفة  

القاعدة الذهبية )"افعل لآلخرين    دعوة عكس األدوار يف  تكررت،  على سبيل املثال.  املماثلة  االتفاقات
،  أيض ا يف خمتارات كونفوشيوس  ا نسخة منه، وتوجد  لغربيةكما تريد أن يفعلوا لك"( خارج التقاليد ا 

شكل آخر من هذا االدعاء  يؤكد    (.see Wattles 1996)أخرى    مواضع، و تقليديةونصوص بوذية  
أن احملظورات األخالقية األساسية ضد الكذب والسرقة والزان وقتل البشر وما إىل ذلك موجودة يف  على  

يدل  حلقوق اإلنسان    الدويل  اكأن احلر إىل  رأي آخر    يشري أيضا  العديد من اجملتمعات املختلفة واملتنوعة.  
ثل سيسيال  . اقرتح البعض م(see Donnelly 2013: ch. 4)اتفاق أخالقي جوهري  على وجود  

ا أدن من  على  على أساس أدلة من هذا النوع  (  1994( ومايكل والزر )1995بوك ) أن هناك حد 
ال وسط كل األخالق  هانز كونغ    كونية  أكد  املنوال،  نفس  وعلى  األخرى.  األخالقية  االختالفات 

لعامل فيما يتعلق  " مشرتكة عرب التقاليد الدينية الرئيسية يف اكونية( وآخرون أن هناك "أخالق ا  1996)
التوزيعية والعدالة  البشرية  احلياة  والنساء.    ابحرتام  الرجال  بني  األخالقية  واملساواة  هذه  على  والصدق 

الذي طال    النقدي  لتمحيص االدعاءات اليت حظيت بدعم متزايد يف السنوات األخرية أن ختضع لنفس ا 
قد تكون  أُثبتت صحة هذه االدعاءات.    فيها إذا ما يكون مصريها أن يُشك  النسبية الوصفية واليت س

. إذا كان هذا هو  يف التحليل النهائي  هناك اتفاقيات مهمة وكذلك خالفات يف القيم األخالقية للناس
إىل احلاجة إىل    ذلك  وقد يشري أخالقي  -امليتا احلال، فسيؤدي ذلك إىل تعقيد اخللفية التجريبية للجدل  

 .ةالتقليدي من املواقف  حبكةبدائل أكثر 

 

 هل اخلالفات األخالقية قابلة للحل بشكل منطقي؟ .5
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، فال يعين ذلك بشكل  صحت النسبية الوصفية بدون حتفظاتيتفق الفالسفة عموم ا على أنه حىت لو  
. على وجه اخلصوص، إذا كان من املمكن حل اخلالفات األخالقية  أخالقية-ة النسبية امليتامباشر صح 

اخلالفات    حولالقائمة    أخالقية-حجج النسبية امليتا  هذا من شأنه تقويضف  معظمها،بشكل عقالين يف  
هي    املبدأ،على األقل من حيث    للحل،. هذه القابلية  موقفهاحافز لتأييد  ابلتايل سيعدم أي  و   األخالقية

- النسبية امليتاوضوعية األخالقية لتوقعه. تتعلق إحدى نقاط اخلالف الرئيسية بني مؤيدي  ما ستقودان امل
يُ أخالقية   قد  بعقالنية.  األخالقية  اخلالفات  املوضوعيني إبمكانية حل  من  ونقادهم  املدافع عن  رجى 

ة الوصفية غري  حتددها النسبيأن يُظهر بشكل قاطع أن اخلالفات األخالقية اليت  أخالقية  -النسبية امليتا
أن يُظهر بشكل    ةاألخالقي   ةاملوضوعينصري    ، قد يُرجى من بشكل عقالين، أو مرة أخرىقابلة للحل  

ليس من الواضح ما    الواقع،ي  فف.  كال الرجاءين غري معقولني   .  هذه اخلالفات قابلة لذلك  قاطع أن
. ُياول  عقالني اتوقعه    جيدر يتعلق مركز النقاش مبا  . لذا  توقعني الذي ميكن اعتباره حجة قاطعة ألي من ال

  مرجح، غري    احتمال  حل اخلالفات األخالقية عقالني ا هوإظهار سبب كون  أخالقية  -النسبية امليتاأتباع  
، أو على األقل غري  أسباب كون ذلك حمتملظهار  إ  أنصار املوضوعية األخالقيةبينما ُياول نقادهم  

 . مستبعد

ميكن أن يسمح املوضوعيون األخالقيون بوجود حاالت خاصة ال ميكن فيها حل اخلالفات األخالقية  
بسبب الغموض أو عدم التحديد يف املفاهيم املعنية. ادعاءهم الرئيسي هو  ، ، على سبيل املثالبعقالنية

ساس عقالين للتغلب على اخلالفات )وليس أن الناس سيتفقون ابلفعل(. يؤكد  أنه عادة ما يكون هناك أ
بسبب  احلكم األخالقي  واحد على األقل    ما يتبىن طرف  عادة  يف اخلالف األخالقي،    املوضوعيون أنه

الواقعية أو املنطقية، وأن الكشف عن مثل هذه األخطاء سيكون كافيا  حلل اخلالف  بعض   األخطاء 
هبذه  اخلالفات األخالقية احلقيقية املوجودة    ميكن حلما    غالب اأنه  أنصار املوضوعية    قرتحي، و بعقالنية
الناس مثل  . ابإلضافة إىل ذلكمهما كانت  الطريقة ، يقدم املوضوعيون أحياان  حتليال  لسبب ارتكاب 

هذه األخطاء. على سبيل املثال، قد يتأثر الناس ابلعاطفة والتحيز واأليديولوجيا واملصلحة الذاتية وما  
منطقيني    هنم وبقدر كو بقدر ما يضع الناس هذه التأثريات جانب ا  أنه  شابه. بشكل عام، يعتقد املوضوعيون  

حلل اختالفاهتم األخالقية. ومع ذلك، على الرغم من  األساسات  بشكل عام  فلن يعوز الناس  ومطلعني،  



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 

 

 Copyright 2021حكمة © 25

 

جتريبي ا  إثبات أن املصلحة الذاتية هي مصدر اخلالف  ان  تقدمي هذه االدعاءات يف كثري من األحيان، إال  
أيض ا أن بعض  )قد يقول املو  )(see Seipel 2020a  ال ختلو من عقبات.  هي مسألة ضوعيون 

فيما    االتفاقات حول احلقائق األخالقية على األقل تعكس حقيقة أن الناس عموم ا عقالنيني ومدركني 
 (. يتعلق ابملسائل املتعلقة هبذه احلقائق

بعقالنية يف بعض    حُتلاخلالفات األخالقية    ابإلقرار ابنكذلك  أخالقية  -النسبية امليتاقد يسمح أنصار  
عل اخلصوصاألحيان.  وجه  النزاع  ى  أطراف  يشرتك  عندما  غالب ا  ُيدث  هذا  أن  على  يوافقون  قد   ،

إذا ما فُقد اإلطار األخالقي املشرتك وهذا    اصاخلالف النسيب اخلإمنا يظهر  األخالقي يف إطار أخالقي.  
االختالفات يف األطر    حيث ال ميكن تفسري  ، خاصة يف اخلالفات األخالقية بني جمتمع وآخرهو الغالب

األخالقية ببساطة من خالل افرتاض أن جمتمع ا أو آخر يرتكب أخطاء واقعية أو منطقية. هذه اخلالفات  
، وال يوجد عادة سبب لالعتقاد   األخالقية متجذرة يف هناية املطاف يف توجهات أخالقية خمتلفة جوهراي 

يقة أنه، يف النواحي ذات الصلة، يكون أحد اجلانبني أقل عقالنية  أبن هذه االختالفات انجتة عن حق
من اآلخر. إهنا خالفات ال عيب فيها. قد يستند هذا االستنتاج إىل مالحظة أنه ليس من    استنارة أو  

 تطويرها لشرح مثل  ت   لكنها قد تعتمد أيض ا على نظرية ،  الواضح أن األخطاء هي أصل هذا اخلالف
ن  م ليس لديها ما يكفي من القواسم املشرتكة    ، أي،  ن األطر غري قابلة للقياسيد أبتف  هذه املالحظات

حمايدة ميكن الوصول    اثلثة  ، وال يوجد وجهة نظرحيث املفاهيم أو املعايري املشرتكة حلل االختالفات
 حلل النزاع. اإليها من قبل أي شخص عاقل ومستنري وميكن االحتجاج هب

سبق  هو هنج ديفيدسون الذي    ا. أحدهخالقية للردود املتنوعة على هذه احلجةال تفتقر املوضوعية األ 
القابلية    بهالنظر   قابلة للقياس. رد آخر هو أن عدم  والذي يستبعد إمكانية وجود أطر أخالقية غري 

للقياس ال يستبعد إمكانية احلل العقالين لالختالفات بني األطر األخالقية. على سبيل املثال، جادل  
من املمكن أن ندرك    ،يف بعض الظروف  ،أبنه(  ch. 18 and 1994:  1988)سدير ماكنتايرأال

على   يتفوق عقالني ا مع تقليد الفرد ذاته قد قابل للقياس  وغري تضاراب  م ا  أن تقليدجتربة ختيلية من خالل  
خالقي ا معين ا يتفوق  ، فإن الرد املوضوعي األكثر شيوع ا هو االدعاء أبن إطار ا أ. ومع ذلكتقليد الفرد

كانط  من خالل االسرتشاد ببعقالنية على مجيع األطر األخالقية األخرى. على سبيل املثال ميكن القول  
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أو ميكن االدعاء مثل    ،القطعيةوامر  العقل العملي اخلالص ينطوي على مبدأ أخالقي أساسي مثل األ  أن
أرسطو أن فضائل الطبيعة البشرية مثل: الشجاعة واالعتدال والعدالة ضرورية ألي مفهوم للحياة اجليدة.  

احلجة   هذه  مثل  مقنعة الدعاء  سليمة، إذا كانت  استجابة  توفر  استحالة حل النسبية    ات فقد    حول 
 النزاعات بني األطر األخالقية بشكل عقالين.

هبذه الردود. قد يقولون إن تفسري ديفيدسون ال ميكن أن يضمن    أخالقية- النسبية امليتا ر  أنصاال يتأثر  
وجود إطار عمل واحد فقط(،    أن يضمن أرضية مشرتكة كافية حلل النزاعات بني األطر األخالقية )أو  

أنصار    هنج ماكنتاير يف أفضل األحوال فقط يف بعض احلاالت. وعادة ما يعترب  ه من املرجح أن ينجحوأن
امليتا  مثل    أخالقية-النسبية  عقالين  بشكل  احلل  صعبة  واألرسطية  الكانطية  احلجج  حول  املناظرات 

اختالف أنصار  النزاعات بني األطر األخالقية اليت أاثرها النسبيون يف األصل. قد يضيفون أن حقيقة  
النزاعات  النظرية املوضوعية الصحيحة هو مؤشر إضايف على  املوضوعية األخالقية حول   صعوبة حل 

 األخالقية األساسية. 

تقتضي  .  أخالقية من خالل وصفها بعدم االتساق-للنسبية امليتا  تطرح املوضوعية األخالقية حتدي خمتلف
جة النسبية هي أننا جيب أن نرفض املوضوعية األخالقية ألن هناك احتمال ضئيل حلل اخلالفات  احل

حل  احتمال    جيب أن يقر أبن ويميكن اإلشارة إىل أن النسب ومع ذلك،،  األخالقية األساسية بعقالنية 
امليتا اخلالفات حول   نفس  . من خالل  على ذات القدر من الضآلة  بشكل عقالينأخالقية  -النسبية 

 النسبية األخالقية. حقيقة موضوعية بشأن  عدم وجود  ميكن اخللوص إىل، احلجة

هلذا النوع املألوف من االعرتاض، هناك إجابتان مألوفتان بنفس القدر. األول هو االعرتاف ابالعرتاض  
، ولكن ليس يف  أخالقية-امليتاصحيحة ومربرة يف بعض األطر  أخالقية  -النسبية امليتاوالتأكيد على أن  

. قد يبدو أن  اوهللقبا   أي شخص عاقل ومستنري سبب  ميتلكا ليست حقيقة موضوعية  ، أي أهنغريها
أو على األقل   متام ا يف معتقداته، ويبلشخص نساملوقف ينطوي على تنازل كبري، إال أنه اخليار الوحيد 

. سيتطلب  احلجة. الرد اآلخر هو الطعن يف االدعاء بوجود تكافؤ يف أخالقية-يتاامل هادعاءات يف وينسب
أخالقي( ميكن حله    - القية )نقاش ميتاهذا إظهار أن اخلالف حول عدم قابلية حل اخلالفات األخ 
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أن   املوضوعية(  املعيارية  )املناقشات  األساسية  األخالقية  اخلالفات  تستطيع  بطريقة ال  بشكل عقالين 
بشكل منطقي لصاحل النسبية، يف حني ال ميكن   أخالقي-اجلدل امليتا  لحتلها. على سبيل املثال، قد ُيُ 

 حل املناقشات املعيارية املوضوعية.

 

 ية أخالق-بية امليتا النس .6

حىت إذا ثبت أن هناك خالفات أخالقية عميقة وواسعة النطاق ال ميكن حلها بشكل عقالين، وأن هذه  
- النسبية امليتا اخلالفات أكثر أمهية من أي اتفاقيات قد تكون موجودة، فلن يتبع ذلك على الفور صحة

استنتاجات  حيث  ،  خالقيةأ استخالص  األخالقيةميكن  املوضوعية  عن  بديلة  وجه  أخرى  على   .
أننا ال نستطيع معرفة    أي الشك األخالقي،  ابالستعانة بوجاهة  معارضو املوضوعية    جيادل اخلصوص، قد  

على أهنا تعين تُفهم هذه احلجة  )  صوابيةأو أن األحكام األخالقية تفتقر إىل قيمة    األخالقية،احلقائق  
ا من  أخالقية  -ار النسبية امليتا يواجه أنص  مث،ا لقيمة احلقيقة النسبية(. ومن  رفض   جمموعتني خمتلفتني جد 

أنواع   املوضوعيني األخالقيني. ُيتاج  خمتلفة  النقاد:  املوضوعيني األخالقيني وأنواع خمتلفة من غري  من 
واقف، وهذا يتطلب تقييم ا مقاران   على كل هذه املتفوقها  إىل إثبات    أخالقية -النسبية امليتااملدافع عن  

)راجع املدخالت حول اإلدراك   ،ملزاايها وعيوهبا. يعترب النظر يف املواقف البديلة خارج نطاق هذا املقال
الال   مقابل  األخالقيةاألخالقي  والواقعية    أدرية  األخالقية  املعرفة  ونظرية  األخالقية  الواقعية  ومعاداة 

أخالقية  -النسبية امليتا    التحدايت اليت يواجهها مؤيد ونكتفي ابلنظر إىل    األخالقية والشك األخالقي( 
امليتاوما ميكن قوله رد ا عل النسبية  أسئلة حول  أخالقية  - ى هذه التحدايت حيث أاثر بعض منتقدوا 

 (.  for example, Boghossian 2011 and 2017) موقفها متاسك 

أخالقية ستخلص إىل  -النسبية امليتا  ابلقيمة الصوابية فأنه فيما خيتص  على سبيل املثال، قد يُعتقد أن
عندما    ائب اص  -وخاطئ ا    ائب ا( ميكن أن يكون صسخالقي مثل "االنتحار صحيح أخالقي ا" )أحكم    كون

. لكن يبدو أن هذا موقف ال  وفق أخرىعندما يكون غري صاحل    اطئ اوخ  ما موعة  وفق جم يكون صاحل ا  
  خاطئ ا و   ائب امعظم الناس يوافقون على أنه ال يوجد شيء ميكن أن يكون صحيث أن   عنهميكن الدفاع  
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، حيث ميكن أن يكون  رفض آخرون هلاو  )س(تبين بعض األشخاص لــ تربير ابلطبع . ميكن يف اآلن ذاته
 اطئة يف اآلن ذاته.صحيحة وخس( ( أبن االدعاء مع توي ذلك ال يسلكن ، للمجموعتني أدلة خمتلفة

هو القول أبن احلقيقة األخالقية نسبية إىل حد ما. وفق ا لوجهة النظر هذه، فإن   التقليديالرد النسبوي 
)حيث    صنسبي ا إىل    اطئةوخ  عإىل  ائبة نسبي ا  ليست صحيحة أو خاطئة متام ا، ولكنها قد تكون ص  س

جمتمع    يف  صائباألخالقية للمجتمعات املختلفة(. هذا يعين أن االنتحار    قوانني إىل الص  و    عيشري  
أنه ال    بوي؛ ورمبا يدعي النسصكمه  ُيلألشخاص يف جمتمع    صائب ا ابلنسبةولكنه ليس    ،عُيكمه  

 يوجد تناقض يف هذا االقرتان لو فُهم بشكل صحيح.

قد يكون هناك اعرتاض على أن فكرة احلقيقة النسبية تفشل يف استيعاب املعىن الذي يعترب فيه "الصواب"  
.  يف الواقع  عليه  يما ه  ال حول   يه األمور كون علتحول ما جيب أن  تدور  و "اخلطأ" مصطلحات معيارية  

ار حق أخالقي لألشخاص  إن عبارة "االنتحار حق أخالقي" معيارية هبذا املعىن، لكن العبارة "االنتح
ذا يقبل األشخاص  امبوصفية: فهي ختربان  بل  " ليست معيارية  عيف جمتمع ُيكمه القانون األخالقي  

، بغض  على صحة ذلكاجلميع  ميكن أن يتفق  وعلى هذا النحو  ،  عاألخالقي  القانون    تبنونالذين ي
  ذلك، . ردا على  ع لقانون األخالقي  إذا كان هذا هو يف الواقع ما يقوله ا  األخالقي،النظر عن قانوهنم  

  املثال، عيارية. على سبيل  امل  تكون حبكماألخالقية النسبية    عبارات ميكن القول أن هناك تعبريات عن ال
  إىل  ذين يشريوناليت يتحدث هبا أعضاء اجملموعة ال "،حنن فإن عبارة "االنتحار حق أخالقي ابلنسبة لنا 

، بل مبا هو مسموح هلم أخالقيا  )وابلتايل عبارة  وصف ملا يؤمنون بهجمرد  ليست    "،حننبضمري "   أنفسهم
 مرشدة ألفعاهلم(. 

ا. غالب ا ما تقدم النسبية    ذوقد تؤدي مثل هذه الصيغ النسبية أيض ا إىل ظهور اعرتاض  صلة وشائع جد 
 ال ميكن  يُقال إهنا أفضل تفسري للخالفات األخالقية اليت حيث    نفسها كتفسري للخالفات األخالقية 

مبجرد اعتبار احلقيقة األخالقية  يبدو أن اخلالفات ختتفي    ذلك،حلها عقالني ا أو اليت ال عيب فيها. ومع  
املثال، شخص يقبل    .ةنسبي الذين    صائب أن االنتحار    ر يق  س   ويؤكد أن   ع على سبيل  لألشخاص 

لألشخاص الذين   ئب اصان االنتحار ليس  أب  ريقأن س  وينكر    ص يف حني أن شخص ا يقبل    ،عيقبلون  
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قد   كما  ال خيتلفون مع بعضهم البعض )  الواقع، وابلتايلقد يكون كال الطرفان صائبني يف  .  صيقبلون  
يكون الشخصان يف مكانني خمتلفني على صواب عندما يقول أحدمها أن الشمس مشرقة واآلخر يقول  

عندما يقول أحدمها أن شيئ ا    أو كما قد يكون شخصان يف دول خمتلفة على صواب  ،إهنا ليست كذلك
اخلالف    يظهر   إذنملا  ولكن  ،  ما غري قانوين واآلخر يقول إنه ليس كذلك(. التفسري النسيب ُيل اخلالف

الناس يفرتضون أن احلقيقة  يرجع إىل أن ن هذا أب مناصر املوضوعية األخالقيةيف املقام األول؟ قد يقول 
هذ إذا كان  نسبية.  وليست  النسباألخالقية مطلقة  يتمكن  فلن  أن    ويا صحيح ا،  على  التأكيد  من 

. ما ينبغي أن ُياجج به النسبوي هو ما جيدر  الناس ابلفعل صدقهي عماكشف تأخالقية -النسبية امليتا
تصديقه تباع او   ابلناس  النسبية    عليه  االشرتاطصياغة حجة  قد جيادل  وفق هذا  املثال،  سبيل  على   .

من حيث أن األحكام األخالقية    لتبينهو املوقف األكثر منطقية لأخالقية  -النسبية امليتاأبن  وي  النسب
 غالب ا ما تعطي توجيهات متضاربة عملي ا وال ميكن إثبات أن أاي  من احلكمني متفوق ا على اآلخر. 

النسبية  ن  هو أ  داخلها،  ال من خارج الفلسفة  انبع من  على الرغم من أنه رمبا يكون    آخر، اعرتاض شائع  
ال ميكنها تفسري حقيقة أن بعض املمارسات مثل اهلولوكوست يف أملانيا أو العبودية يف    أخالقية-امليتا

التعبري عن هذه النقطة  هي ممارسات  الوالايت املتحدة     ، حبنقخاطئة بشكل موضوعي. عادة ما يتم 
ا للمجتمع املتحض   ويني غالب ا مع اإلشارة إىل أن النسب ر )أو شيء من هذا النوع(. قد  يشكلون هتديد 

وهم على حق مبعىن ما.  ُيرض على التساؤل  ببساطة  موقفهم  أبن    أخالقية-النسبية امليتا جييب أنصار  
على سبيل املثال، أن لدينا سبب ا أي  ،  وجاهةومع ذلك، قد يعكس هذا االعرتاض نظرية معرفية أكثر  

.  أخالقية- حل النسبية امليتالصاُتطرح  نا قبول أي حجة  لقبول هذه البديهيات املوضوعية أكثر مما يتعني علي
آخر هو القول أبن املمارسات املعنية،    بوي. رد نسالسابقهذا من شأنه أن يعيدان إىل حجج القسم  

على الرغم من قبوهلا على نطاق واسع، إال أهنا كانت خمطئة وفق ا للمعايري األساسية للمجتمعات )على  
حجج ضد العبودية ت تقدميها يف الوالايت املتحدة قبل احلرب األهلية(. لن    سبيل املثال، كانت هناك

على    ذلك،لكنه قد خيفف من قوة النقد. ومع    يظهر هذا أن املمارسات خاطئة من الناحية املوضوعية 
الرغم من أن هذه االستجابة قد تكون معقولة يف بعض احلاالت، فليس من الواضح أهنا ستكون مقنعة  

 دائم ا. 
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لذلك الذي    إىل حتديد  أخالقية حباجة -النسبية امليتاُتظهر هذه االستجابة األخرية حقيقة أن مؤيدي  
  للمجتمع،ابلنسبة إىل القانون األخالقي    ائبةص  س إذا كانت    املثال،. على سبيل  لهتكون احلقيقة نسبية  
أو إىل ما تشري   رهن القانون األخالقي يق أبنسبي ا ملا يعتقد الناس يف اجملتمع   -  ائبةفهل هذا يعين أهنا ص

. غالب ا ما يُفرتض أن احلقائق ال  يتشابه األمرانقد ال    فعلي ا؟إليه املعايري األساسية للقانون األخالقي  
األخالقي أن    ويميكن للنسب  للتو،ميكن اكتشافها أو أن الناس قد يرتكبون أخطاء بشأهنا. كما أشران  

للناس يف    رجعيةاألخالقي هي اليت تعترب مللقانون  من خالل افرتاض أن املعايري األساسية  يعقل ذلك  
جملتمع    للقانون األخالقي يشكل حقيقة نسبية أخالقية  فإن ما    مث،. ومن  القانوناجملتمع الذي يقبل هذا  

يف  ملعيار، ميكن أن تكون هناك حقائق أخالقية  هبذا ا   ا القانون. ذاملعايري األساسية هلقتضيه  هو ما تما  
، أو ميكن أن خيطئ هؤالء األشخاص يف  بهغري معروفة للناس يف اجملتمع الذي يقبل  قانون أخالقي  

 حقيقة أخالقية. هو  التفكري يف أن شيئ ا ما 

ا حتافظ على  أهنأخالقية  -إحدى ميزات النسبية امليتا  تنشأ نقطة مماثلة من حقيقة أنه يُعتقد أحياان  أن 
تتجنب عيوب أهنا    ، حيثاحلقيقة أو التربير  عن   intersubjective))   بني الذواتما    مفهوم مهم

انحية  اليت تنكر القيمة الصوابية من  الشك األخالقي والنظرايت  عيوب  املوضوعية األخالقية من انحية، و 
املطلق لكنها متتلك   ليس هلا حقيقة ابملعىن    ة متعلق حقيقة  أخرى، ألهنا تؤكد أن األحكام األخالقية 

النسبية    (. يُعتقد أن هذه ميزة ألناحلال مع التربير األخالقي  هو كذلكابلقانون األخالقي للمجتمع )
شخصية  هنا "ليست جمرد توجهات  أخالقية تنجح هنا يف إدراك أنه عادة ما يُنظر لألخالق على أ-امليتا
ومع ذلك، فإن هذه امليزة املزعومة تثري    األخالقية.الرغم من الصعوابت املفرتضة مع املوضوعية    ى“عل

ا للنسبية: ملاذا نفرتض أن األحكام األخالقية هلا قيمة حقيقة ابلنسبة إىل اجملتمع بدال  من   سؤاال  مهم 
هي ذات    ذا ادعى النسبيون أن جمموعة من املعايري األساسيةعدم وجود قيمة حقيقية على اإلطالق؟ إ

قد ينشأ هذا    ا قد تتمتع هذه املعايري هبذه املكانة.فقد يُسأل مل  اجملتمع،لألشخاص يف  مرجعية موثوقة  
املعايري  معرتض ا ماافرتض أن    املثال،السؤال بطرق عملية متام ا. على سبيل   األساسية    يتحدى بعض 

 هذا الشخص خمطئ ابلضرورة؟ هل ، جملتمعه
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، ميكن القول أن املعايري املوثوقة يف اجملتمع  ميكن إعطاء إجاابت خمتلفة هلذه األسئلة. على سبيل املثال
ا. قد يبدو أن هذا يوفر أساس ا   اليت يقبلها عموم ا أعضاء اجملتمع املنطقيون واملطلعون جيد  هي تلك 

فقد يُسأل عن سبب استناد هذه السلطة فقط إىل    النهج،هذا    بعاتُ   ماإذا    ذلك،للسلطة املعيارية. ومع  
أعضاء اجملتمع املعقولني واملطلعني. ملاذا ال تكون جمموعة أوسع؟ ملاذا ال يكون كل األشخاص عقالء  

 ومطلعني؟ 

هو القول أبن املعايري اليت تعترب موثوقة للمجتمع هي تلك اليت وافق األشخاص    خرقد يكون الرد اآل
، جادل هارمان أبنه جيب علينا فهم  تباعها نتيجة لعملية تفاوض أو مساومة )كما رأينا أعالهعلى ا

  (. مرة أخرى، قد يبدو أن هذا يضفي بعض السلطة وفق هذه االشرتاطاتبعض األحكام األخالقية  
رمبا ما إذا   أو املرجعية ، قد يُسأل عما إذا كان لديهم حق ا السلطة كعلى تلك املعايري. ومع ذل املرجعية 

  ظروف   التوصل إىل اتفاق حصل يفلنفرتض أن    املثال،. على سبيل  منها  كان لديهم النوع املناسب
السيناريو األكثر    وهوكان فيها عدد قليل من أعضاء اجملتمع يتمتعون بسلطة كبرية على اآلخرين )  معينة

ا توافق، لكن ليس  القبول  ل  رشيدون ل  (. رمبا كان أولئك الذين لديهم سلطة أقيف العامل احلقيقي  ترجيح 
وهي نقطة    - معيارية حقيقية  ذات مرجعية  من الواضح أن مثل هذا التوافق من شأنه أن خيلق سلطة  

مجيع القيم    ما فُهمت إذا    ذلك، ملعارض الذي يتحدى املعايري أن يوضحها. عالوة على  ملثال اميكن  
ن الناس جيب أن يتبعوا جمموعة من القيم ألهنم  فكيف نفسر سلطة االدعاء أب  الطريقة،األخالقية هبذه  

 وافقوا على القيام بذلك؟ هل جيب أن يكون هناك توافق مسبق للقيام مبا نوافق على القيام به؟

التربير األخالقي أو احلقيقة  أباجملتمع الذي يقال  طبيعة  يتعلق اعرتاض ذو صلة بتحديد    نسيب له.ن 
م العديد  إىل  األشخاص عادة   احملددة مبعايري خمتلفةينتمي  املختلفة  والدين    مثل  ن اجملموعات  الثقافة 

غالب ا ما يُساءل االدعاء املتداول  عالوة على ذلك،  .  واحلدود السياسية والعرق واجلنس وما إىل ذلك
اجملموعة.    مرجعية على أعضاءاجملموعة احملددة بواسطة أحد هذه املعايري هلا سلطة  أبن قيم    والقائل أحياان   

ويبدو أنه ال توجد    األخالقية،إن حتديد اجملموعة ذات الصلة هو يف حد ذاته سؤال مهم من الناحية  
كام  حقيقة أو تربير األح موعات اجتماعية تكون فيها تقسيم ا واضح ا جملخريطة موضوعية للعامل تعرض 
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إىل طريقة معقولة لتحديد جمموعة األشخاص    أخالقية -النسبية امليتا يحتاج مؤيد األخالقية نسبي ا، لذ س
 اليت ترتبط هبا احلقيقة األخالقية أو التربير.

املعايري    ذلك،عالوة على   أكثر من جمموعة واحدة كما هو حمدد يف  ينتمي األشخاص عادة  إىل  ال 
يف كل جمموعة ينتمي إليها الشخص. إذا    رجعية هي نفسها دائم اون القيم امل فقد ال تك ،املذكورة أعاله

دين   إىل  أنتمي  متعارضة    وجنسية،كنت  ابإلجهاض  املتعلقة  قيمهما  القيمة    متام ا،وكانت  هي  فما 
- النسبية امليتاالصحيحة ابلنسبة يل؟ يثري هذا تساؤال  حول ما إذا كان هناك أساس حلل النزاع يتوافق مع  

يف    أخالقية-النسبية امليتا  ت)قد يكون لدى اجملموعتني معايري أساسية متضاربة( وما إذا كان   خالقيةأ
ت  ستلزم وجود معضلة أخالقية حقيقية )مبعىن أن اإلجهاض صواب وخطأ يف نفس الوق تهذا الظرف  

أخالقية  -امليتا  النسبيةولكن جيب على املدافع عن    اعرتاض ا،يل(. هذه النقطة ليست ابلضرورة    ابلنسبة
 مواجهة هذه القضااي وتطوير موقف مقنع بشأهنا.

مبعايري خمتلفة وأن األشخاص ينتمون عموم ا إىل    تُعّرف حقيقة أن اجملموعات االجتماعية  ميكن اعتبار  
أكثر من جمموعة اجتماعية واحدة سبب ا لالنتقال من النسبية إىل شكل من الذاتية. أي، بدال  من القول  

، جيب أن نقول إهنا مرتبطة بكل فرد )كما  ماأبن احلقيقة أو تربير األحكام األخالقية نسيب جملموعة  
بية أحياان  لتشمل كال املوقفني(. قد يؤدي هذا التنقيح إىل نزع فتيل القضااي اليت  تُعّرف النس  أعاله،ذكر  

  فيما يتعلق ابحلقيقة أو التربير   intersubjective)بدد املفهوم املابني ذوايت )للتو، ولكنه سي  نوقشت
امليتاه اوالذي يعترب  النسبية    ذلك، . عالوة على  كميزة رئيسية يف توجههم  أخالقية- لعديد من مؤيدي 

لقيم األخالقية سلطة معيارية  تكون ل  ُوجد،إن    معىن، سيحتاج مؤيد هذا التفسري الذايت أن يشرح أبي  
 . القبول هبالشخص بدال  من جمرد  على ا

عات  أوجه التشابه والتفاعالت عرب اجملتم  عن  حول حقائق يُّدعى هبا   تساؤالت تنشأ جمموعة أخرى من ال
يف جمتمع آخر    أانس  ن املختلفة جتاه األخالق. أحياان  ما يصدر الناس يف جمتمع ما أحكام ا أخالقية ع

  ذلك، موثوقة لكال اجملتمعني. ابإلضافة إىل    كمعايري مرجعية  على أساس املعايري األخالقية اليت يتخذوهنا
ه األخالقية ويشرتك على األقل يف بعض  النزاعات بني اجملتمعات ألن جمتمع ا ما يغري نظرت  أحياان    حُتل
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يعتقد الناس أحياان  يف جمتمع ما أهنم يتعلمون من القيم    عام،القيم األخالقية للمجتمع اآلخر. بشكل  
تمع آخر أفضل يف بعض النواحي من  يف جمفهم يعتقدون أن القيم األخالقية ،  تمع آخريف جماألخالقية 

سابق ا(.   )املقبولة  العامل كقيمهم  تصور  مقسميّصعب  موندراين  متم  ةصورة  جمتمعات  بقيمها  إىل  ايزة 
ت التخلي عن هذه الصورة ابعتبارها غري واقعية واستُبدلت  ما  هذه االعتبارات. إذا  ابلنظر إىل    األخالقية

داخل األخالقي والتفاعل بني اجملتمعات )تذكر صورة بولوك(،  بواحدة تعرتف بوجود قدر أكرب من الت
مبشكلة    يرتبط هذايحتاج إىل تقدمي تفسري معقول هلذه الديناميكيات.  س  ؤيد النسبية األخالقيةفإن م

تشري هذه االعتبارات إىل أن الناس يعرتفون أحياان  ابلسلطة  حيث    اليت أثريت سابق ااملرجعية  السلطة  
وأن النسبية حباجة إىل إظهار سبب منطقيتها أو سبب    جمتمعهم،القية اليت متتد إىل ما وراء  األخ املرجعية  

 خطأ الناس يف هذا االعرتاف.

 

 خمتلطة: تقارب بني النسبيني واملوضوعيني  اقفمو   .7 

األخالقية هي  فرتض هنا حىت اآلن( أن النسبية  مناقشات النسبية األخالقية )كما يُ غالب ا ما تفرتض  
التفسري الصحيح جلميع األحكام األخالقية أو ال شيء. ولكن رمبا يكون هذا هو التفسري الصحيح  

، فإن أفضل تفسري لألخالق يف مواجهة  ، أو بشكل أكثر غموض البعض األحكام األخالقية دون غريها
النسبية واملوضوعية. قد يكون هذا   العناصر  املوقف املختلط مدفوع ا  هذه القضااي سيعرتف بكل من 

( ابلفعل  أثريت  اليت  الفلسفية  األسئلة  ابلفلسفة    لنتذكر ببعض  اخلاص  القسم  يف  الوارد  االقرتاح  أيض ا 
، قد يُعتقد أن  "(. على املستوى التجرييبأخالقيون تعدديون-ميتا" االتجريبية أبن بعض الناس قد يكونو 

ولكن هناك أيض ا بعض االتفاقيات األخالقية املدهشة  هناك العديد من اخلالفات األخالقية اجلوهرية  
املستوى  ، و عرب اجملتمعات املختلفة الرغم من    نأب، قد يُفرتض  أخالقي-امليتاعلى  من غري    كونهعلى 

  توفر خالفات أخرى )ورمبا  إال أن ذلك حمتمل يف  ،ل العديد من اخلالفات بشكل عقالينحتُ احملتمل أن  
الثقافات أساسباليت جندها  االتفاقيات   النقطة األوىل إىل  ا هلذا االفرتاضمنطقي    ا  ني  صيغة  (. ستؤدي 

-صيغة منقحة للنسبية امليتااألكثر أمهية، فتشري إىل  هي  و   . أما النقطة الثانية،أضعف للنسبية الوصفية
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الواردة يف الفقرة األخرية من القس  أخالقية  النهج بعض الدع ٤م  )انظر االقرتاحات    م (. اجتذب هذا 
، و )األكثر شيوع ا(  ون الذين اعتنقوا قيود ا موضوعيةشكل مثري لالهتمام من كال جانيب النقاش: النسبيب

املوضوعيني الذين مسحوا ببعض األبعاد النسبية. فيما يلي بعض األمثلة البارزة هلذه النظرات امليتا أخالقية  
 املختلطة.

  وفق فقط إذا كان خاطئ ا    خطأ أخالقيهو  ما  ( أنه من الصحيح أن شيئ ا  1995يؤكد ديفيد كوب )
الب عقالني ا  طفقط إذا كان اجملتمع مُ   ما  تمع جميف    مربر   قانون القانون األخالقي املربر جملتمع ما، وأن ال

يعتمد جزئي ا على القيم غري األخالقية  قانون أخالقي يكون اختياره مطلب ا عقالني ا  نظر ا ألن أي  و   .ابختياره
جمتمع   من  ختتلف  القيم  هذه  أن  ومبا  الناحية  آلللمجتمع،  من  خاطئ  شيء  هناك  يكون  فقد  خر، 

تمع ما ولكن ليس جملتمع آخر. يصف كوب هذا املوقف أبنه شكل من أشكال  ابلنسبة جملاألخالقية  
  قانون من خالل حقيقة أن أي    خُمففة كثري اة  فهو يعتقد أن هذه النسبي  ذلك،النسبية األخالقية. ومع  

واليت    مطلوب من اجملتمع بشكل عقالين أن خيتاره يعتمد أيض ا على االحتياجات األساسية للمجتمع
مجيع اجملتمعات. على سبيل املثال، ُيتاج كل جمتمع إىل احلفاظ على سكانه   ا متماثلة يفيعتقد كوب أهن

نظر ا ألن تلبية هذه االحتياجات األساسية    ذلك،جيل. عالوة على  من جيل إىل    بينهم  التعاون   مونظ
  قوانني يعتقد كوب أن حمتوى مجيع ال ،األخالقيقانون هي العامل األساسي يف حتديد عقالنية اختيار ال

سيتطلب أي قانون من هذا    املثال،األخالقية املربرة سيميل إىل أن يكون متشاهب ا متام ا. على سبيل  
وهي  يز احتياجات األشخاص األساسية ألشياء مثل البقاء اجلسدي واحرتام الذات والصداقة )القبيل تعز 

النظرية خمتلطة بقدر ما  تصبح هذه  حلد األدن من الفاعلية العقالنية(.  ضمان اضرورية ل   إهنا يقال  ما  
السمات املشرتكة للطبيعة البشرية  القانون األخالقيتعتمد عقالنية اختيار   )االحتياجات    جزئي ا على 

)القيم(.   املختلفة  للمجتمعات  املتنوعة  السمات  على  وجزئي ا  إذا كانت حول  األساسية(  القوانني    ما 
األخالقية املربرة )وابلتايل احلقائق األخالقية( متيل إىل أن تكون متشاهبة إىل حد كبري على الرغم من  

من االدعاء أبن مجيع اجملتمعات لديها نفس  عتمد على كل  يسفإن ذلك  ،  ، كما جيادل كوباالختالفات
االحتياجات األساسية واالدعاء أبن هذه االحتياجات أكثر أمهية بكثري من القيم األخرى يف حتديد  

 األخالقي الذي من املنطقي أن خيتاره اجملتمع. قانونال
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ماح بتنوع  يهدف إىل الس  كون موقفه( عن موقف مشابه جزئي ا، على الرغم من  1996دافع وونغ )
مع وجود  ، ولكن  صائب   وجود أكثر من قانون أخالقي . لقد جادل بائبةاألخالقية الصانني  أكرب يف القو 

أن    شري إىلتحيث    أخالقية- . النقطة األوىل هي شكل من أشكال النسبية امليتاحدود ملدى صوابيتها
ابلنسبة جملتمع    ائبةص  بة معها أخالق ا متضار   فيما تكونابلنسبة جملتمع ما    ائبةأخالق ا ما قد تكون ص

الثانيةإال أن  جلميع اجملتمعات.    أخالقيات موضوعية صاحلةال يوجد    مث،آخر. ومن   تتضمن    النقطة 
العوامل املوضوعية املتعلقة ابلطبيعة    ه ينبغي علىقر أبنت  ، حيث  املوضوعية األخالقية  ]بوجاهة[اعرتافا   

والوضع   إذا    اإلنساينالبشرية  ما  األخالق  أن حتدد  من  واحدة  تكون  أن  ميكن  معينة  أخالق  كانت 
قانوان     اليت توضح أناجملردة    قيقة ال تضمن احل.  وإىل أي مدى ميكن أن تكون كذلك  احلقيقية أم ال 

سلطة معيارية يف ذلك اجملتمع. على سبيل    ذلك القانونل   يكون   مقبول من قبل اجملتمع أن  أخالقي ا ما 
طريقة جيدة للحياة. مرة  ليس كل شيء يصلح أن يكون  والنفسية،املثال، ابلنظر إىل تركيبتنا البيولوجية 

  التعاون، ن اجملتمع يتطلب قدر ا من  ألنظر ا ألن معظم األشخاص يهتمون إىل حد ما أبنفسهم و   أخرى،
املعاملة ابملثل )اخلري يف مقابل اخلري على أساس نسيب(. نظر ا ألن   فإن أي أخالق معقولة ستشمل قيمة 

القيود املوضوعية واسعة   ا،هذه  لتأسيس أخالق حمددة ومفصلة   جد  بل    فهي غري كافية يف حد ذاهتا 
وجيب أن حتدد ثقافات اجملتمعات املختلفة االختيار بني هذه    ،األخالقيةقوانني  تتوافق معها العديد من ال

 .نني لقواا

"نسبته التعددية" يف التأكيد    فيه  تستمر  حيث   (2006هذا النهج ابلتفصيل يف عمل أحدث )  وونغطور  
على ما ميكن أن يكون أخالق ا حقيقية. تستند القيود على فهم طبيعي للطبيعة  كونية  على وجود قيود  

  ، الذاتية  احلالبشرية وعمق املصالحتياجات  ا  لتنوعنظر ا و   ،وونغالبشرية وظروف احلياة البشرية. ابلنسبة لـ
إىل   ابإلضافة  الفردي.  واالزدهار  االجتماعي  التعاون  تعزيز  هي  األخالق  وظيفة  تتطلب    ذلك،فإن 

ا إال يف  ميكن تعزيزمهال    وتلك خصيصتني   ،فاعلية وهوية انجعتني األخالق أن يكون لدى األشخاص  
ومن   األسرة.  مثل  الشخصية  امل  مث،السياقات  يكون  أن  ابملنظور  جيب  ا  مقيد  الشخصي  غري  نظور 

 مثل هذه املتطلبات.أن حترتم  عليهاأي أخالق حقيقية و  الشخصي
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توجد أكثر من طريقة واحدة   ، لذامبا فيه الكفاية غري حمددة كونية ، فإن القيود الوونغ، وفق ا لـ ومع ذلك
أكثر من  تميكن أن    وابلتايل،الحرتامها.   النسبية    وهذا هو فحوى  حقيقية أخالق  قوانني  كون هناك 

  متام ا عن بعضها البعض خمتلفة  األخالق احلقيقية  القوانني  أن تكون    نبغيال ي  وونغ،التعددية. ابلنسبة إىل  
يف بعض القيم )مثل احلقوق   تتشارك القوانني األخالقيةغالب ا ما  الواقع،. يف وهي ليست ابلعادة كذلك

 .اختالف أولوايهتاعلى الفردية واملنفعة االجتماعية(  

االختالف   وهي ظاهرة  األخالقي"،  "التناقض  يسميه  ملا  تفسري  التعددية كأفضل  النسبية  وونغ  يقدم 
املتضارب     - األخالقي مع شخص ما مع االعرتاف أبن الشخص ال يزال منطقي ا يف إصدار احلكم 

سؤال  يف حكم الناقض األخالقي  مدى انتشار الت  يعتربثقة املرء يف كونه حمق ا بشكل فريد.  تزعزع  لدرجة  
حجة مستدامة ومفصلة مفادها أن الفهم  على أية حال  يقدم    ، إال أن وونغ (٣جترييب )انظر القسم  

القوانني  ما ميكن أن تكون عليه  لكنه ال ُيدد    قيد القائم على التجربة لطبيعة وظروف احلياة البشرية ي
املوارد    وميتلك  يف كثري من النواحيسبية تطورا  حىت اآلن  يعترب موقفه أكثر أشكال الن  ،األخالق احلقيقية.

  وونغ الالزمة ملواجهة عدد من القضااي اليت أثريت يف القسم األخري )ابلنسبة لبعض الردود االنتقادية على  
 Xiao and Huang 2014; for more recent discussion, see انظر  ،وردوده

Li 2019, Vicente and Arrieta 2016, and Wong 2020 .) 

مشاب  ُقدم خمتلط  مؤقتموقف  بشكل  وإن كان  ما،  إىل حد   2002a and)  ،فووتبواسطة    ،ه 
2002b; see also Scanlon 1995 and 1998: ch. 8)    بوجود فيه  قيود ا  جتادل 

مسات مشرتكة    وجودبو ،  (٤أخالقي ا )كما هو موضح يف القسم    قانوان  ية على ما ميكن اعتباره  مفاهيم
هناك بعض احلقائق   األسباب،للطبيعة البشرية تضع حدود ا ملا ميكن أن تكون عليه احلياة اجليدة. هلذه 

طئة من الناحية األخالقية.  احملاولة النازية إلابدة اليهود خا  كون   املثال،على سبيل    - األخالقية املوضوعية  
أن هذه االعتبارات ال تضمن أن مجيع اخلالفات األخالقية ميكن حلها بشكل  مع ذلك    وتقر فوت 

تكون األحكام األخالقية يف بعض احلاالت صائبة مبرجعية ما وخاطئة مبرجعية آخر،    مث،عقالين. ومن  
 معايري اجلمال(. مع هو احلال )كماإال أهنا ليست صائبة أو خاطئة بشكل مطلق 
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يف شكل نظرية فضيلة(، وقد  )  املوضوعيذهب  ملمسرتشدة ابتوصلت فوت إىل هذه النظرة املختلطة  
،  نظر ا لوجود معايري موضوعيةبه إىل حد كبري.    سّلمت أبهنا    ة األخالقية املوضوعي أنصار  جيادل بعض  

للحل من خالل فهم  ة  كون قابلتخالفات غري قابلة للحل بشكل عقالين قد    ادو على أهنتبفإن ما  
يكون من املوضوعي  ،  أو قد تثبت املعايري املوضوعية أنه يف بعض احلاالت احملدودة،  أكرب للطبيعة البشرية

  قد جيادل   االعتبارات،املمارسات األخالقية املتضاربة مسموح هبا أخالقيا . يف ضوء هذه    احلكم أبن
األخالقية   املوضوعية  األخالقية  أنه  أنصار  للحقيقة  اإلشكالية  الفكرة  إىل  اللجوء  الضروري  من  ليس 

 النسبية.

.  (. مع اإلشارة الصرُية إىل أرسطو1993)  عززت ماراث نوسباوم حجة فوت من خالل طرح مشابه
ا صحيح ا بشكل موضوعي للصاحل  نوسباوم  جادلت   وأن هذا الفهم    اإلنساين،أبن هناك فهم ا واحد 

املختلفة.   للمجتمعات  األخالقية  التقاليد  النتقاد  أساس ا  هذا  ُتشرح  يوفر  من خالل  املفهوم  تفاصيل 
مثل اخلوف    واجملتمعات،اليت يُقال إهنا مشرتكة بني مجيع البشر    جمموعة من التجارب أو االهتمامات

يتزامن مع كل هذه التجارب  ما إىل ذلك.  و   الشخصية،والشهية اجلسدية وتوزيع املوارد وإدارة املمتلكات  
واالعتدال    لفضيلة،ابيتلخص    الكرمي،عيش  لل  امفهوم   الشجاعة  مثل  املألوفة  األرسطية  الفضائل  أي 

وأاثرت بنفسها اعرتاض ا نسبي ا    الفضائل،والعدالة والكرم. اعرتفت نوسباوم بوجود خالفات حول هذه  
فهل تثبت الطبيعة البشرية أن هناك طريقة    ،كونيةحىت لو كانت التجارب  ، فقد تساءلت أبنه  واضح ا

موضوعية واحدة صحيحة للعيش بشكل جيد فيما يتعلق بكل جمال من هذه اجملاالت؟ أقرت نوسباوم  
مفهوم واحد صحيح موضوعي ا هلذه الفضائل  أنه يف بعض األحيان قد يكون هناك أكثر من  يف جواهبا  

 وأن حتديد املفهوم قد يعتمد على ممارسات جمتمع معني.

أنصار املوضوعية من   ابختاذ جانب توصلت نوسباوم إىل هذا املوقف املختلط  فوت،كما هو احلال مع 
الكثريا قد يعتقد  ولسبب ذي صلة    ،لنقاش. قد يعتقد بعض املوضوعيني األخالقيني أهنا ختلت عن 

األخالقيني أهنا مل تؤسس سوى القليل. على سبيل املثال، الشهية اجلسدية هي    ويني العديد من النسب
الزهد    من نطاق يرتاوح    -نطاق واسع من االستجاابت هلذه التجارب   يتوفر  ، ولكن ربة كونيةابلفعل جت

من  م، و حتتاج نوسباف األخالقي. . يبدو أن هذا هو أحد اجملاالت املركزية للخال مثال   إىل مذهب املتعة 
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أجل احلفاظ على مؤهالهتا املوضوعية، إىل إظهار أن الطبيعة البشرية تقيد بشكل كبري أي من هذه  
مل    نوسباوم   إن  أنصار املوضوعية األخالقيةاالستجاابت ميكن أن تكون مناسبة أخالقيا . قد يقول بعض  

 بية يف قدرهتا على إظهار ذلك.، بينما قد يشك أنصار النسرغم قدرهتاتظهر ذلك 

بعض   يف  موضوعية  األخالق  أن  للتو  مناقشتها  متت  اليت  تلك  غرار  على  املختلطة  املواقف  تفرتض 
ونسبية يف جوانب أخرى. ابلنسبة للجوانب اليت تكون    ،بعض مسات الطبيعة البشريةحسب    ،النواحي

أفرا  ،فيها األخالق نسبية أو  القيم األخالقية اليت جيب  فإن األمر مرتوك جملتمعات  لتحديد  د معينني 
فإن سلطة األخالق تعتمد جزئي ا على العوامل املوضوعية وجزئي ا على قرارات اجلماعات    ،تبنيها. ومن مث

جيب أن تقول مثل هذه املواقف املختلطة شيئ ا ما حول أساس    ، أو األفراد. بقدر ما يكون هذا صحيح ا
عندما يعارض األفراد جمموعات أو عندما ينتمون    ، نزاعات )على سبيل املثالهذه القرارات وكيفية حل ال

إىل جمموعات خمتلفة ذات قيم متضاربة(. قد تساعد امليزات املوضوعية للمواقف املختلطة يف حل هذه  
حول    تقليدية بعض املخاوف ال  ما إن ُتستنفذ هذه حىت تتبقى ولكن    ،أمهيتهاأو قد حتد من    املشكالت، 

 )واليت سبق اإلشارة هلا يف الفصل السابق(. بيةالنس

  ايزااي برلني . جادل  يطرح وفق ذلكميكن تفسري هنج آخر على أنه موقف خمتلط على الرغم من أنه مل  
األخالقية  1998) القيم  بعض  أن  الرغم من  على  أنه  القيم    ،كونية(  من  العديد  أيض ا  هناك  أن  إال 

أطلق على موقفه   البعض.  التناسب بني بعضها  تتعارض وال ميكن  اليت  ورفض    "التعددية"املوضوعية 
النزاعات ال ميكن حلها بشكل  النسبية"تسمية " القابلية للقياس يعين أن هذه  إذا كان عدم  . ولكن 

 .فقد يشري ذلك إىل تنازل للنسبية ،عقالين

ي املوقفسأل  قد  اعرتاض ا على هذا  املوضوعية األخالقية  ا   مؤيد  أن  نعتقد  أن  اخلرّية ملاذا جيب    ألمور 
فلماذا ال نقول    املوضوعية،من الناحية  أمور خرّية    ع و ص  املوضوعية غري قابلة للقياس: إذا كان كل من 

ا واكثر اعتبار ا)أو  ''  ص أفضل من  ع  إن العبارة " هي    (جلوانب املقارنة وظروفها  عبارة أخرى أكثر تقييد 
يرى  برلني    . لكن حىت لو كان من الصعب معرفة ذلك؟  ،أو خاطئة من الناحية املوضوعية  ائبةصعبارة  

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86/
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ة هناك العديد من األمثلة على األأن  ،  من غري املعقول افرتاض أهنا قابلة للقياس واليتاملتضاربة  مور اخلري 
 . أو احلرية واملساواة والرمحة،على سبيل املثال، العدالة 

اقرتح نوع ا خمتلف ا  (and 1985: ch. 9 1981) جتدر اإلشارة أيض ا إىل أن برانرد ويليامز    أخري ا،
املفاهيم  واليت يعين هبا االدعاء أبن  الصارمة"    رتباطيةمن املواقف املختلطة. لقد رفض ما أمساه "النسبية اال

والذي يفسره  . لكنه أيد شكال  آخر من أشكال النسبية  ما  مبجتمع  الرتباطاباألخالقية هلا صالحية فقط  
ولكنه ليس خيار ا  فهوم لنا  م  تباينامل  تصوركون الي"، حيث  فرتضيةابلرجوع إىل التمييز بني "املواجهة اال

وهو    - خيار ا حقيقي ا ابلنسبة لنا    تبايناملتصور  كون ال يحيث    "،اجهة احلقيقيةو "املو   لنا،حقيقي ا ابلنسبة  
التقييمات  صلتنا ابدون أن نفقد    تبنيهشيء قد نقوم ب املسافة" لدى ويليامز إن  لواقع. تقول "نسبية 

ال    املثال،. على سبيل  فرتاضيةولكن ليس يف املواجهات اال   احلقيقية،األخالقية مناسبة يف املواجهات  
ا تبين  سيكون من غري  و مواجهة افرتاضية  تلك ألننظر ا  الساموراي يف العصور الوسطى  تصور ميكننا أبد 

. هذا هو املعىن الذي تكون فيه النسبية صحيحة. لكن  جائرعادل أو    هأبنا التصور  املناسب وصف هذ
تعد خيار ا حقيقي ا ابلنسبة    تصورات أخرى تقييم  ط النسبية بشكل غري مفيد  تثبّ   احلقيقية،يف املواجهات  

ابلرجوع   ر تطو تابعة  مل)  لنا ويليامز  احلديثة  موقف  التجريبية  األدبيات   Gaitán and  انظر   ،إىل 
Viciana 2018.) 

ا قواي  ملعظم أشكال املوضوعية   البدائل غري    األخالقية،كان ويليامز انقد  انتقد أيض ا العديد من  لكنه 
امليتا بسهولة من    ظرتهتصنيف ن  يكن من السهلمل  و املوضوعية   املواقف  التقليدية-بني  . فيما  أخالقية 

املواجهات    املسافة،نسبية  مبفهومه حول    يتعلق التقييمات يف  التساؤل عن سبب عدم مالءمة  ميكن 
؟  جائر أو    عادلكونه  ما ليس خيار ا حقيقي ا من التفكري يف    تصور ا   متنعنا حقيقة أنقد    فلماذا فرتاضية،  اال

لكنه اعتقد أيض ا    مناسبة، اعتقد ويليامز أن لغة التقييم كانت    احلقيقية،يف املواجهات    أخرى،من انحية  
أن هذه املواجهات قد تنطوي على خالفات عقالنية ال ميكن حلها. على الرغم من أن ويليامز يرفض  

يعاين من عيوب    وقفهأبن م  أنصار املوضوعية األخالقية  ه قد جيادلإال أن  ،الصارمةرتباطية  االالنسبية  
 أخالقية. -تعاين منها النسبية امليتاخطرية مثل تلك اليت 
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تتعرض هذه  .  أنه ال النسبية وال املوضوعية صحيحة متام ا  علىيف املواقف املختلطة    الرئيسي  يركز املوضوع
. قد يبدو  تساؤالت وجيهة  من  اشرتاطاهتا إال أهنا تنبعحيث  على األقل من ت جدية  املواقف العرتاضا

)يوجد الكثري من االقرتاحات املشاهبة، انظر  أنه ميكن تطوير موقف خمتلط مينحنا أفضل ما يف العاملني  
املثال   سبيل  املواقف    ذلك،ومع  .    (Hampshire 1983 and 1989على  معظم  أن  يبدو 

من الناحية املوضوعية  ائبة  بعض األحكام األخالقية ص  أن   ويليامز( تتضمن املختلطة )ال ينطبق هذا على  
أو مربر(. ال ينبغي اخللط بني  )  نسبي ا ميكن أن يكون صائب ا إال  يف حني أن البعض اآلخر ال   (،)أو مربرة

عض الظروف دون غريها. على سبيل املثال، وجهة نظر  يف ب  ائب اقد يكون ص  الفعل أبن    ء هذا واالدعا
يف جمتمع وخاطئ يف جمتمع آخر ألن له عواقب جيدة يف  صائب مفادها أن تعدد الزوجات هو   عواقبية

"تعدد الزوجات  كمني  احلُ كال  اجملتمع األول وعواقب سيئة يف اجملتمع الثاين لن يكون موقف ا خمتلط ا ألن  
ابملعىن املطلق. على    الصواب   تمالن ُي " ب   تعدد الزوجات هو خطأ يف الظرف"و أ" يف الظرف   ائبص

ما  ابلنسبة إىل جمتمع  ائب" صأخالقيالنقيض من ذلك، قد يقول املوقف املختلط أن "تعدد الزوجات 
(،  ليس ابلضرورة يف الظروفو   وخطأ ابلنسبة إىل جمتمع آخر )حيث خيتلف اجملتمعان يف القيم األساسية

ما  قيمة صوابية مطلقة.  أن األحكام األخالقية األخرى هلا  يف حني   هذا مفهوم غري موحد إىل حد 
  ا تقدم وهو يدعو إىل العديد من األسئلة. جيب على مؤيد وجهة النظر املختلطة أن يُظهر أهن  لألخالق،

 . ُيتمل اإلصالح  مقبوال   ا  اقرتاح املمارساتنا األخالقية، أو أهن ا دقيق    اتصوير  

 

 النسبية والتسامح .8

يتعلق عادة  بكيفية تعامل الناس مع من خيتلفون معهم أخالقيا .   معياري،ترتبط النسبية أحياان  مبوقف  
أصبحت فكرة أننا جيب    ، املوقف املعياري األبرز يف هذا الصدد يتعلق ابلتسامح. يف السنوات األخرية

  الفكرة، حتدى آخرون هذه    نفسه،. يف الوقت  أن نكون متساحمني مقبولة بشكل متزايد يف بعض الدوائر 
هنا هو ما إذا    لالسؤا   .(see Heyd 1996)وضوح ا  وأصبح الفهم والتربير الفلسفي للتسامح أقل  

النسبية   ما إذا كانت   ،على وجه اخلصوص  املناقشات،كان للنسبية األخالقية شيئ ا تساهم به يف هذه  
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امليتا أو  التسامحدعمان  ت أخالقية  -الوصفية   for discussion, see Graham)   . سلوك 
1996, Harrison 1976, Ivanhoe 2009, Kim and Wreen 2003, Prinz 

2007: pp. 207–13 and Wong 1984: ch. 12  .)    يف هذا السياق، التسامح ال يعين
ليت تستند  يعين وجود سياسة عدم التدخل يف تصرفات األشخاص ا  ، بلعادة الالمباالة أو عدم الرفض
إذا كان  ال ميكن حله بشكل عقالين.  حني  ال يتم حل اخلالف أو    حني إىل أحكام أخالقية نرفضها  

هل النسبية األخالقية  ،  خالفات أخالقية بني جمتمعني   دائم ا،ولكن ليس    املناقشة،يكون سياق  سغالب ا ما  
 تدعم التسامح هبذا املعىن؟ 

إال أن الفالسفة غالب ا ما يرفضون افرتاض    كذلك،على الرغم من أن الكثري من الناس يعتقدون أن األمر  
 however, see)إىل نتيجة عملية    والتوصلأخالقي  -ميتاوجود عالقة فلسفية بني قبول موقف  

Gillespie 2016) قد توفر فرصة    النسبية الوصفية  . ومن مث، غالب ا ما يُعتقد أنه على الرغم من أن
التسامح واجب أخالقي  للتسامح، أن  أهنا ال ميكن أن تعين  به.    إال  النسبية  أو حىت مسموح  ختربان 
ال يستلزم شيئ ا   ذاته،ببساطة أن هناك خالفات أخالقية. إن االعرتاف هبذه احلقيقة، يف حد  الوصفية  

أفضل من ذلك،  ما هو  أخالقية  - امليتا  النسبية   تقدموال  عن كيفية تعاملنا مع أولئك الذين خنتلف معهم.
تشري  حيث   أن  ميكن  امليتاال  أ  أخالقية-النسبية  جيب  إننا  متساحمني   نإىل  أخالقية    نكون  كحقيقة 

تنكر وجود مثل هذه احلقائق. )ميكن للموقف املختلط أن يؤكد أن التسامح هو احلقيقة    موضوعية كوهنا
أكثر    ه احلجة هي؛ ولكن جيب إثبات أن هذ ةنسبي  ق األخرىاحلقائومجيع    الوحيدة،األخالقية املوضوعية  

شري إىل أن التسامح  ت  أخالقية-النسبية امليتاميكن القول إن    .(رجتلة هلذا الغرض ابلذاتمن جمرد مناورة م
القيمة  ، قد ختتلف  واملعنية ابحلقيقة،  أخالقية-لنسبية امليتا. وفق ا لـ، إال أن هذا يظل إشكالي احقيقة نسبية

"جيب على الناس أن    كم األخالقي فإن احل  مث،من جمتمع إىل آخر. ومن  لصوابية للحكم األخالقي  ا
يف جمتمعات أخرى. ال تستلزم    ئ ايف بعض اجملتمعات وخاطائب ا  كون صيقد    (،تيكونوا متساحمني" )

وقد تؤدي يف الواقع إىل نتيجة    جمتمع،يف أي  ائبة  ص  تيف حد ذاهتا أن تكون    أخالقية- النسبية امليتا
 يف بعض اجملتمعات )ميكن تقدمي نقطة مماثلة فيما يتعلق ابلتربير(. ائبةغري ص ت مفادها أن 
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أنه يف بعض احلاالت جيب أن نتسامح مع أولئك الذين    أنصار املوضوعية األخالقية قد يضيف بعض  
كحقيقة أخالقية موضوعية  إثبات ذلك    هم الوحيدون الذين إبمكاهنم  همولكن  ،خنتلف معهم أخالقيا  

املثال لوك أو ميل(. ابلنسبة   ليربالية تقليدية من إرثمن خالل االعتماد على حجج    ،)على سبيل 
يؤكد املوضوعيون عادة  أن حقيقة    (،لالعرتاض أبن املوضوعية األخالقية تعين عدم التسامح )أو اإلمربايلية

 النواحي ال يستلزم أننا جيب أن نتدخل فيه.يف بعض    جمتمع خاطئ أخالقي ا اعتبار

بني بعض    هناك عالقة ذات داللة فلسفية بني النسبية والتسامح  القائلة أبن  ةالفكر   تومع ذلك، استمر 
يتوفر  واملبدأ األخالقي سبب ا للتسامح مل يكن ل أخالقية - النسبية امليتا . رمبا ميكن أن مينحنا اقرتانويني النسب

بشكل    ،مبدأهيقتضي  .  (ch. 12 :1984)   ، وهو ما يقرتحه وونغألخالقي وحدهعلى أساس املبدأ ا 
أننا ال ينبغي أن نتدخل مع الناس ما مل نتمكن من تربير هذا التدخل هلم )إذا كانوا عقالنيني    ،تقرييب

ابلفعل تسامح    "، وهو مبدأ يعكسومطلعني يف النواحي ذات الصلة(. أطلق وونغ على هذا "مبدأ التربير
إذا    نطاق  سيصلح تطبيقه على، و من نوع ما الوصفية.  أوسع  النسبية  العبارة  ما صحت  لنفرتض أن 

ومربرة جملتمعنا، لكنها خاطئة وغري مربرة يف جمتمع    ائبةالقائلة أبن هناك حق ا فرداي  يف حرية التعبري ص
، قد ال يكون  أخالقية-النسبية امليتا  ر إىل. يف هذه احلالة، ابلنظماعةالصحافة لصاحل اجلتُقيد فيه  آخر  

 
ُ
أي تربير ميكن أن نقدمه    ألن  قيد فيما يتعلق حبرية الصحافة جمتمعنا قادر ا على تربير التدخل يف اجملتمع امل

ولن مينحهم أي مناشدة للمنطق أو    ،وليس هلم  ،من شأنه أن يناشد القيم اليت هي موثوقة ابلنسبة لنا
 .ا لقبول تربيراناحلقائق وحدها سبب  

فقد تفسر هذه احلجة وجود سبب وجيه لبعض    واسع،على نطاق  ابلقبول  مبدأ التربير    ما حظي إذا  
النسبية والتسامح. لكن هناك سؤال حول ما إذا كان   املوقف  هذا  الناس لالعتقاد بوجود عالقة بني 

ورفض كانط   من كانط،  التربير  مبدأ  وونغ  اشتق  امليتامستقر ا.  قبول  أخالقية-النسبية  علينا  إذا كان   .
على    ه رمبا ميكننا ذلك أن  ، فهل ال يزال لدينا سبب لقبول مبدأ التربير؟ اعتقد وونغ أخالقية- النسبية امليتا

- أن للنسبية امليتا ظهر هذه احلجة فقط  ستُ   حال،أساس اعتبارات مستقلة متام ا عن كانط. على أي  
ال تثبت أن هناك عالقة  ، ولكنها  تمع يقبل مبدأ التربيرابلنسبة جملحجة التسامح  تزكية  دور ا يف  أخالقية  
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أخالقية قد تقر بصحة ت يف جمتمع  -، ولن تّلطف من الزعم أبن النسبية امليتاعامة بني النسبية والتسامح
 ما وخطأها يف جمتمع آخر.  

ر ا ألن بعض اخلالفات األخالقية  (، جادل وونغ أنه نظ2006يف دفاعه األخري عن النسبية التعددية )
على    تنطوي  واليت  اليت يسميها "املواءمة"  قيمة الستتضمن  ُمرضية  اجلادة أمر ال مفر منه، فإن أي أخالق  

مرتبطة ابلتسامح،    واءمةالتزام بعالقات سلمية وغري قسرية مع األشخاص الذين خنتلف معهم. يبدو أن امل
والتنازل    اآلخرين،جيب أن حناول أيض ا التعلم من  ، أي أننا  ذلك  أكثر منلصاحل ما هو  جيادل   وونغ  لكن

حمصن ضد االعرتاض أبن النسبية    واءمة ، وما إىل ذلك. دفاع وونغ عن املعالقتنا هبمواحلفاظ على    معهم،
القيمة ال أنه قائم على اعتبارات جيب أن    كونية ال ميكن أن تكون أساس ملثل هذه  ألن دفاعه يزعم 

يفرتض مسبق ا االعتبارات اليت تدعم البعد  وعلى الرغم من كون تربيره  .  رضيةتعرتف هبا أي أخالق مُ 
كونية  إنه جيادل من البعد غري النسيب )هناك قيود  النسيب ملوقفه )ال توجد أخالق حقيقية واحدة(، ف

إحدى وظائف األخالق هي تعزيز    قيد أن ، على وجه اخلصوص،  على أي قانون أخالقي قبوهلاجيب  
 حديثه عن املواءمة ليس من جهة نسبوية صارمة. التعاون االجتماعي(. ومن مث، فإن

ول ما إذا كان شكل من أشكال النسبية  ، بصرف النظر عن السؤال الفلسفي ح٣كما لوحظ يف القسم  
األخالقية يوفر سبب ا ملواقف مثل التسامح أم ال، هناك سؤال نفسي حول ما إذا كان األشخاص الذين  

أكثر تساحم ا من   ويني هناك بعض األدلة على أن النسب ،ال. كما رأينا تساحم ا أم يقبلون النسبية هم أكثر 
فسيكون من السمات اإلجيابية   ،حىت لو كانت النسبية ال تربر التسامحوقد ُزعم أنه  ،أنصار املوضوعية

يفرتض هذا احلكم    ،ابلطبع(.  see Prinz 2007: 208)للنسبية أن قبوهلا جيعل الناس أكثر تساحم ا  
 أنه من اجليد أن تكون متساحم ا.  ،مبعىن ما ،مسبق ا
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