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  چکیده
(طالیی)  این گزاره در اخالق به قاعده زرین »بر دیگران هم بپسند. ،پسندي آنچه را بر خود می«

هاي نظري و کارکرديِ احتمالیِ قاعده به عدم وضوح محتواي  اريودشرسد  معروف است. به نظر می
هاي مهم این قاعده  لفهمؤدهد  اي این قاعده نشان می گردد. بررسی و تحلیل مفهومی و گزاره آن باز می
هایی هستند  هر کدام حاوي دشواري» آنچه«و مشارالیه  »نپسندید«، »دیگري«، »خود«ند از: ا که عبارت

اي قاعده و نقایص ناظر  کند. تحلیل گزاره امکان فهم و عمل به قاعده را با تردید مواجه می در آغاز،که 
خورد. نوشتار حاضر با تدقیق در محتواي قاعده نشان  هاي مذکور پیوند می لفهؤاي با م گونه برآن نیز به

افعال در  شماري ناپسندها و بیگرایی فرهنگی، سالیق متفاوت در پسندها و  هد خودگروي، نسبید می
نتیجه امکان تصور معقول و عمل به ؛ درزند ی به قاعده نمیزیانکدام  هیچ ،ه عملی با دیگرانهمواج

  قاعده وجود دارد.
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  مقدمه   
به سبب نقش راهبردي و ارزش » پسندي بر دیگران همان پسند که بر خود می«توصیه 

 حدش و نیز به سبب برتري آن بر دیگر قواعد، در سده شانزدهم، قاعده زرین بی
). این قاعده از 56ص ،1392 سینگر، /Green, 2008, p.2(طالیی) نامیده شد (

) و ادیان Confucius, 2003, 15.24( سیهاي اخالقی کهن، مانند سنت کنفسیو سنت
بزرگ ابراهیمی و غیر ابراهیمی تا منشورهاي اخالق جهانی، همانند بیانیه اخالق جهانی 

نما، استاندارد و الگوي رفتار مثابه شاخص، قاعده راه ه) بKung, 1998( 1997و  1995
  ).Wattles, 1996, p.78( رود کار می به

ویژه  گرایانه برخی از فیلسوفان، بهدرنگ و تحلیل سنجشکاربرد فراوان این قاعده 
، واتلز، هیر. در ادبیات فیلسوفان تحلیلی برانگیختاز فیلسوفان تحلیلی را  شماري
ن مانند ا.  به قاعده زرین بیش از دیگران توجه شده است. پیش از این، منتقد.و. گنسلر
امکان عملی تحقق  کانتاند.  ستهنگری و دیگران هم با نگاه نقدي به این قاعده کانت

کتابی مستقل  واتلزو  هري گنسلر). Kant, 1998, p.38( رود این قاعده را نشانه می
هاي دینی قاعده و نسبت آن با دنیاي  ) سویه1996( واتلزاند.  درباره قاعده زرین نوشته

هاي عقلی و فلسفی آن  ) بیشتر به سویه2013و  2009( گنسلرادیان را کاویده و 
قاعده زرین در اخالق «عنوان  اي تحت در زبان فارسی پیش از این، مقالهپرداخته است. 

است که در آن اهمیت عملی،  منتشر شده) 1386( حسن اسالمیسیداز  »و حدیث
بودن و نیز وضعیت قاعده زرین در اخالق اسالمی و بررسی احادیث اسالمی  جهانی

هایی از  اعده و همچنین نقش آن در تخیل اخالقی و بررسی بدفهمیواردشده درباره ق
که اساساً با محتواي نوشته حاضر متفاوت است. نویسنده این  شود قاعده، بررسی می

ادیان «عنوان  اي تحت در مقاله )75، ص1394کریمی السکی، ( سطور پیش از این
گاه ادیان و تحلیل محتوایی به گزارش قاعده زرین از ن »بزرگ، قاعده زرین و دیگري

ق از قاعده به زبان طبیعی طرح آن پرداخته است. در اینجا در وهله اول شکلی دقی
شود و توافق و تخالف احتمالی آن با قواعد مشهور دیگر همچون اصل مقابله به مثل  می
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، »خود«ي مفهومی مهم قاعده زرین همچون ها مؤلفه ،شود. پس از آن سنجیده می
  شود.  و... بررسی می »داشتن) (خوش پسندیدن«، »دیگري«

بودن،  گیرد: سازگاري درونی، موجه قاعده زرین از جهات گوناگون مورد نقد قرار می
هاي  ، لوازم، سازگاري آن با سایر قواعد اخالقی در نظاممبانیفراگیري و استثناپذیري، 

گشودن معضالت اخالقی معین اخالقی و کارآمدي آن در تشخیص تکالیف اخالقی و 
پایه  بر .)Ethical dilemma( و دوراهه اخالقی )Ethical conflict( همچون ناسازي

اصل منطقی تقدم فهم وفادار بر نقد، نقد قاعده زرین نیز مسبوق به تحلیل محتوایی آن 
هاي اجتماعی و ادیان بزرگ نیازمند  حتی آزمون درستی ادعاي رواج آن در سنت ؛است

ها  توان یکسانی محتوایی را در سنت ؛ زیرا بدون این تحلیل نمیمحتوایی آن استتحلیل 
و ادیان مختلف پذیرفت. تحلیل محتوایی قاعده، حاصل دو شیوه تحلیلی است: یک، 

؛ دو، ها و چیستی آنها تحلیل مفهومی هر یک از مفاهیم مندرج در قاعده و بیان مولفه
ر منطقی، قیدها، سورها، جهت و مانند آنهاست. اي قاعده از جهت ساختا تحلیل گزاره

  تحلیل محتوایی قاعده زرین، مسئله پژوهش حاضر است. 

  معرفی قاعده زرینالف) 
 ،دارى آنچه را که براى خود دوست مى« :شکل ساده و مشهور قاعده زرین چنین است

 »ندپسندى بر دیگران نیز مپس آنچه را بر خود نمى براى دیگران دوست بدار و
(خوش  اي رفتار کند که آرزو دارد گونه هفرد باید با دیگران ب«نیز  ؛)31البالغه، نامه  (نهج
با دیگران چنان رفتار کن « ) و یاHare, 1963, p.34( »دیگران با او رفتار کنند دارد)

). قاعده Wattles, 1996, p.3( رفتار کنند] گونه همانخواهی دیگران با تو [ که می
(طالیی) وصف شد که نشان از تفوق بر  رو به زرین میانه قرن شانزدهم از آنزرین در 

بودن را  وجه تسمیه قاعده به زرین جی سینگر). Green, 2008, p.2( دیگر قواعد دارد
 ) و واژه قاعده56ص ،1392 (سینگر، حد و حصرش دانسته است ارزش بی احتماالً
 سازد بودن آن را براي اخالق مشخص می سنجهنیز استاندارد، الگو یا  )Rule( (قانون)
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   )Wattles, 1996, p.78.( کم براي  دست ،اي این قاعده درواقع مالك بسیار ساده
کس  طور طبیعی هر هاست. بهانسان )Interpersonal( هاي بین شخصی مدیریت رفتاري

آور و چه رفتاري  داند که چطور باید یا نباید با او رفتار شود یا آنکه چه رفتاري رنج می
ین در دادن قاعده زراده رفتار خود را با سرلوحه قراربا همین دانسته س .زاست خسران

توان یک قاعده  از این جهت حتی این قاعده را می کند. مواجهه با دیگران تنظیم می
 به این معنا که با فرض اینکه مجموعه پسندها و ناپسندها براي هر ؛خودبسنده دانست

نماید. اگر  نیاز از هر علم هنجاري دیگري می این قاعده گویا بی ،است کسی روشن
توانستیم تشخیص چنان نمی که با دیگران خوب رفتار کنید، آن شدطور توصیه می این

ولی  ؛...خوبی چیست و کدام است و دهیم که رفتار خوب با دیگران چیست؟ و اساساً
گوید چه فعلی درست است و  ، خود نمیبر نظر برخی فیلسوفان این قاعده اگرچه بنا
 تواند یک راهنماي اخالقی باشد )، میGensler, 2009, p.14( چه فعلی نادرست

)Kung, 1998و همچون نورافکن ( )Wattles, 1996, p.165 بر رفتار آدمی بتابد و (
  روابط بین شخصی انسانها را تنظیم نماید. به مثالهاي زیر توجه کنید:

  مهربانی رفتار کنید.با دیگران به  
 .با دیگران رفتار خوب داشته باشید  
 .به دیگران ستم نکنید 
 گونه رفتار کنند. گونه رفتار کنید که خوش دارید آنان با شما همان با دیگران آن 

وعی الگو و سنجه رفتار در سطح بین به نهاي اخالقی  این دستورالعمل تمامیدر 
به این معنا که در جایی که انجام رفتار خاصی توصیه  ؛شخصی توصیه شده است

توان با تعریفی مشخص از آن  واقع می، درشود شود یا از فالن رفتار ویژه  نهی می می
مثال جمالتی مانند دروغ نگویید، قتل براي  ؛رفتار خاص دقیقاً نوع رفتار را نشان داد

ناظر بر یک محتواي خاص همگی در عداد اخالق محتوایی  ،دزدي نکنید و نکنید
هایی چون قاعده زرین و اصل مقابله به  ولی در مورد گزاره شوند؛ ه میرفتاري شمرد

 Formal( گرا و صوري اخالقی فرمول )با دیگران مانند خودشان رفتار کنید( مثل

Ethics( اما هر کدام شاخص و  ؛شود. ماده خاصی در این قواعد وجود ندارد توصیه می
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که به یش از آنقاعده زرین پ رو این ؛ ازبررسی رفتارهاي بین شخصی استسنجه 
از چه کاري بر حذر  محتواي اخالق داللت کند و بگوید دقیقا چه کاري بکنید و دقیقاً

 کند.ار و الگویی براي رفتار داللت می،به معی ،باشید

 هاي مفهومی قاعده زرین لفهؤمب) 

 هاي مختلف جزو در روایت »داشتن رضایت«یا  »نپسندید«، »خود«، »دیگري«مفاهیم 
هاي مفهومی قاعده زرین مطرح است. فهم هر یک از این مفاهیم، درك ما را از  لفهؤم

االصول بر بررسی خود قاعده  زند. بررسی این مفاهیم علی محتواي قاعده زرین رقم می
فهم و  ه اساساًمقدم است. ممکن است در بررسی مفاهیم نکاتی وجود داشته باشد ک

کسی تصویري از  کردن به قاعده را تحت الشعاع قرار دهد. گویا هر نتیجه امکان عملدر
و نوع  »دیگري«در مواجهه با  »خود«ي »ناپسندها«و  »پسندها«و مجموعه  »خود«

کم درك سه چیز  برخورد با دیگري خواهد داشت. ناگفته پیداست در قاعده زرین دست
مجموعه پسندها و  حتمی است: الف) خود، ب) دیگري، د)فرض  به عنوان پیش

 -اي به اخالق خودمحور فرض اول و دوم قاعده زرین را توصیه ناپسندهاي خود. پیش
  کند. دیگرمحور تبدیل می

  خود .1
لفه قاعده زرین، مفهوم خود است. خود در این قاعده به چه ترین مؤ ین و مهمنخست

داشت. آیا خود به همان  »خود«توان به ماهیت  اوتی میرویکردهاي متف معناست؟ طبعاً
هاي گوناگونی  شناسان تلقی کنند؟ روان شناسان از آن یاد می معنایی است که برخی روان

اي با تفکیک ذهن آدمی به دو حوزه کالن  عده ؛اند به میان آورده» خود«و » من«از 
در حوزه را ، آنچه )Unconscious( و ناخودآگاه )Self Consciousness( خودآگاه

) یا خود عرفی 585ص ،1386(وولف،  »من«اي به نام  مجموعه ،گیرد خودآگاه قرار می
یعنی تمام آنچه روان آدمی نسبت به آن حضور دارد و آن را به  ؛اند معرفی کرده
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تري هم در نظر  بزرگ -یا من -یک خود یونگتوان همانند  کند. می یکپارچگی درك می   
یک کهن  یونگکند. آن خود از دیدگاه  ناحیه ناخودآگاه بر خودآگاه اثر می گرفت که از

 کم خود به معناي خودآگاه روان آدمی قطعاً ). دست593 -587ص، همان( الگو است
، یونگشناسانی چون  ثر است. چنین خودي مطابق راي روانؤدر عمل به قاعده زرین م

هاي مربوط به  تمام آگاهی .)585ص (همان، مرکز آگاهی و احساس هویت آدمی است
منطقه  یعنی ،ها در این منطقه ها و شادي ها، دردها، لذت نیازها، عواطف، ادراکات، رنج
شناختی تصور خود و تصور  رو امکانِ روان ازاین شوند؛ هوشیاري روان آدمی درك می

  پسندها و ناپسندهاي خود وجود دارد.
ن فلسفی درك خود و چیستی آن است. در رویکرد فلسفی در اینجا ناظر بر امکا

میان فیلسوفان نیز بررسی چیستی خود و امکان درك آن از اهمیت برخوردار بوده 
گذرانده  »خود«فصل مشبعی را به بحث از  واحد در ادیاندر کتاب  کاپلستوناست. 

فقره ( نشتاینگویت منطقی فلسفیملهم از فقراتی از رساله  کاپلستوناست. در نگاه 
را به لحاظ فلسفی از  -یا دو من -دو خود کم دستتوان  نگري می با درون )5.633

  یکدیگر جدا نمود:
  ؛گیرد . خودي که متعلق شناخت قرار می1 
  . خودي که فاعل شناسایی محض است. 2 

هرگز امکان ندارد که فراچنگ  ،شود خودي که فاعل شناسایی محض شناخته می
به خود به معناي متعلق  ،محض آنکه بخواهد شناخته شود زیرا به ؛آید معرفت آدمی در

را شناخته است و در این صورت، آن  هم فاعلی دیگر آن شود که باز شناخت تبدیل می
طبق  دیداري ذهن آدمی قرار خواهد داشت.فاعل دیگر در محدوده فراشناخت و فراپ

غیر از  ،آید میاین دیدگاه، خود تجربی یا خودي که در حیطه پدیداري انسان در 
). در دیدگاه 247ص ،1388ك: کاپلستون، .خودي است که مدرك خود تجربی است (ر

 ،فاعل شناسایی است توان با خودي که صرفاً نمی البته خود واقعی را احتماالً کاپلستون
این دیدگاه، امکان فلسفی تصور خود، توجه به  بر بنا ).250، ص(همان یکی دانست
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هاي خود و دردها و آالم خود  مندي ادراکات خود، آگاهی از عالقهخود و حاالت و 
منتهی در مورد خود تجربی و خود پدیداري نه خود به مثابه فاعل  ؛وجود دارد

کارگیري قاعده زرین با توسل به یکی  هرو امکان فلسفی تصور خود در ب ازاین ؛شناسایی
  وجود دارد. )Introspection( یعنی درون نگري ،از منابع شناخت

  خود من، خود دیگري 

آیا هر انسانی یک خود دارد؟ آیا بین خود من به عنوان فاعل اخالقی و خود دیگري 
همسانی وجود دارد یا خیر؟ دانستن این مطلب از این جهت داراي اهمیت خواهد بود 

 مذکور کسی بگوید خود دیگري با خود من متفاوت پرسشکه چنانچه در پاسخ به 
است یا معلوم نیست مشابه باشد. این شکاکیت در تشابه، اشتراك یا تساوي خودها 

ها در مورد افرادي خاص با چالش  برخی از روایت کم در امکان قاعده زرین را دست
توان به این معنا که در کاربست قواعد اخالقی همچون قاعده زرین می ؛کند رو می هروب

در عین حال متهم به داشتن ناسازگاري و معیار دوگانه  ،نکردمطابق قاعده زرین رفتار 
با خودي که  ،شخصی بگوید خودي که به خداوند ایمان دارد مثالً ؛در رفتار هم نبود

مقابل غیرباورمندان به وجود  متفاوت است. پس رفتار دوگانه در ،چنین وصفی ندارد
طرفی در رعایت قواعد اخالقی  خدا اساساً رفتار ناسازگاري نیست تا اصل انصاف و بی

از بین برود و قاعده زرین در مورد آنها نقض شود. توضیح مطلب آنکه مطابق رأي 
 یعنی اصل باوجدان ،قاعده زرین منتج از دو اصل اخالقی دیگر هري گنسلر

)Conscientiousness(طرفی بودن و اصل بی )Impartiality( است )Gensler, 

2009, p.71(ین از اصل سازگاري بین باور و عمل ،ابق این نگاهیعنی مط ؛قاعده زر 
آید.  دست میه طرفی) ب (بی گذاري مشابه در موارد مشابه بودن) و اصل ارزش (باوجدان
 ،)Ibid, p.65( گوید در موارد مشابه احکام مشابه داشته باشیم طرفی که می اصل بی

 خود در شرایط واحد باید دقیقاًفرض گرفته است که رفتاري متناسب با  درواقع پیش
آید و شهود عرفی معیار  واال معیار دوگانه الزم می ،نسبت به دیگري هم تکرار شود
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مثال شما رنجاندن خودتان را در  رايب کند؛ می سرزنشدوگانه در شرایط مساوي را    
 اًپسندید. مطابق قاعده زرین همین نپسندیدن را باید در شرایط دقیق شرایط عادي نمی

صورت  زیرا در غیر این ؛(خود دیگري) هم تسري بدهید مشابه نسبت به دیگري
طرفی و  اید و این اصل بی به در شرایط و موارد مشابه داشتهگذاري غیرمشا ارزش

توان  رو می این از ؛کند رفتاري را نقض می )Consistency( انصاف و نیز سازگاري
منتها این  ست؛ها احد داشتن در انسانفرض سرشت و مبتنی بر پیش گنسلرگفت طرح 

متمایز نسبت به دیگري براي خودش قائل  »خودي«براي کسی که  گنسلرفرضِ  پیش
نوعی دچار شکاکیت است،  دیدن او با خود به است یا در شناخت دیگري و همسان

داند  به این معنا که براي کسی که خود را متمایز می ؛فرض صحیحی نیست پیش
بلکه  ؛مشابه در موارد مشابه صورت نگرفته تا استاندارد دوگانه الزم بیایدگذاري  ارزش
بندي قاعده زرین براي چنین  کار نبوده است. صورت از نگاه او مورد مشابهی در اساساً

من نمی پسندم که کسی اموال مرا به « صورت است:این شخصی در قالب مثال به 
پسندم؛ زیرا من سرشت یکسانی  صی را میسرقت ببرد، اما سرقت اموال از افراد خا

  .»و از آنها برترم -یا معلوم نیست داشته باشم -نسبت به آنان ندارم
زیرا از  ؛اري مشابه در موارد مشابه در اینجا کارساز نیستذگ رو اصل ارزش ازاین

تواند نسبت به رابطه انسان و  نگاه فاعل اخالقی موارد مشابه نیست. همین قیاس می
با  ،ها دارند هم مطرح شود و چون علی االصول خود و سرشتی که انسان حیوان

سرشت حیوانات متفاوت است، عدم رعایت قاعده زرین نسبت به حیوانات هیچ اصل 
  کند.  اخالقی و عقالنی را پایمال نمی

وان تصریح ت در پاسخ به این دو اشکال در مورد رابطه خداباوران با خداناباوران می
عنوان شاهدي براي تشابه و تساوي سرشت انسانی (صرف نظر  س ادیان را بهمتون مقد

، ر.ك: براي توضیح بیشتر( آیین و مذهب خاص) براي باورمندان به متون دینی مطرح کرد
ها به  هاي مشابهی را بین همه انسان توان وضعیت طورکه می ؛ همان)75، ص1394کریمی، 

شناختی، فیزیولوژي و حقوق طبیعی بر شمرد و خواستار رعایت قاعده  لحاظ روان
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ها را با  زرین در همان موارد مشخص شد. البته این براي کسانی که تمامی حقوق انسان
قابل اجرا نیست و الزم است توجیه  ،دانند امضاي تشریعی خداوند الزم الرعایه می

عنی امر االهی به التزام به قاعده انجام ی ،قاعده زرین براي چنین کسانی از راه اول
 -پذیرد. البته اگر از چنین کسانی پرسیده شود که آیا خوش دارید دیگران با همین دلیل

با شما متفاوت و  -متفاوت با دیگري برتر و احتماالً یعنی داشتن خودي احتماالً
یابد  انسانی می شهود .غیرانسانی برخورد کنند؟ به احتمال زیاد پاسخ منفی خواهد بود

ان چنین رویکردي را علیه خود بنابراین اگر این ها برابر است؛ که سرشت انسانی انسان
  گوید براي دیگران هم نپسندید. اصل انصاف می ،پسندند نمی

امکان وجود دارد که موارد مشترکی بین این در مسئله روابط انسان و حیوان هم  
بر شمرد و خواستار رعایت قاعده زرین در همان به عنوان خود مشترك  حیوانانسان و 

 پایانینکته  رساندن بدون دلیل یا قتل بدون دلیل و... . مانند رنج ؛موارد مشترك شد
ردد و گاهی ناظر بر گ اینکه خود گاهی به مرزهاي هویتی یک شخص محدود می

سانی ک »دیگري« یا یک دین و یک قبیله است. در این موارد طبعاً هویت یک قوم
  خواهند بود که آن هویت ویژه قومی و دینی را ندارد. 

  دیگري .2
که از سوي  -یا خود -سوي مرزهاي وجودي و هویتی  من دیگري کیست؟ هویتی آن

در معرض  »آن کنش و واکنش«که  طوري به ؛شود کنش یا واکنشی متوجه او می »من«
است.  »دیگري«لفه مهم در قاعده زرین مفهوم ؤگیرد. دومین م قرار می ]اخالقی[ داوري

توان از مفهوم دیگري سخن به میان آورد و هم دایره مصادیق دیگري در قاعده  می
زرین را مورد توجه قرار داد. رویکردها به مفهوم دیگري متنوع است و شامل 

نچه شود. آ شناختی می شناختی، دینی و عصب شناختی، جامعه رویکردهاي فلسفی، روان
در اینجا حائز اهمیت است، رویکرد فلسفی به ماهیت دیگري و امکان درك آن است. 

مثابه متعلق شناخت  که خود و متعلقات خود به کاپلستونو  نشتاینویتگبا همان دیدگاه 
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 )Emmanuel Levinas( امانوئل لویناسیا دیدگاه پدیدارگرایانه  -قابلیت درك دارد   
یا من در حوزه  که خود درك دیگري در حوزه پدیداري ذهن آدمی؛ همچنان -در

شود، دیگري نیز متعلق شناخت پدیداري  گیرد و تصدیق می ادراکات ذهنی قرار می
رو امکان فلسفی درك دیگري چندان  ازاین گیرد و تصدیق خواهد شد؛ ذهن قرار می

 )Agnosticists( مسلکان و الادري )Scepticists( گرایان نمایاند؛ البته شک مشکل نمی
آنچه متعلق مستقیم ذهن آدمی قرار  از توانند در حوزه معرفت به غیر چندان نمی

ذهن  تصور دیگري و خصوصیات دیگري در محدوده ، وقعی نهند. با این حالگیرد می
در  )Responsibility( کند و در حوزه اخالق امکان درك مسئولیت من تحقق پیدا می

 "من"« آورد: به جاي دیگري را فراهم می -یا من -دیگري و نیز امکان تصور خودقبال 
من به  )Imagination( شود؛ پس امکان تخیل هم درك می» دیگري«شود،  درك می

  .»لعکس وجود خواهد داشتاجاي دیگري و ب
هاي  فرض کردن از پیش خود را جاي دیگري گذاشتن یا خود را جاي دیگري فرض

) قلب قاعده زرین است. تصور p.1 ,2013( زرین است که به تعبیر گنسلرمهم قاعده 
پدیداري خود و دیگري در محدوده آگاهی انسان به این امر مهم امکان فلسفی 

  یابد.  تحقق می )Moral Imagination( که با تخیل اخالقی طوري به بخشد؛ می
کم در  ود. قاعده زرین دستتواند شامل انسان، حیوان و گیاه ش مشارالیه دیگري می

ها قابلیت تحقق دارد و در مورد حیوانات نیز قابل بررسی است. در قاعده  مورد انسان
چه کسانی هستند هم از اهمیت  ،گنجند زرین اینکه افرادي که ذیل مفهوم دیگري می

آیین من باشد یا غیر  تواند شامل افراد همکیش و هم برخوردار است. دیگري می
به  شود. چنانچه صرفاً ن و غیر هموطنان و تمامی افراد نوع انسانی را شامل میهمکیشا

شامل تمامی  )Person( مثابه یک فرد تصور دیگري به ،محتواي قاعده زرین توجه کنیم
اگر خود را در معناي عام  افراد بشري منهاي اوصاف عارضی شان خواهد بود و اساساً

 طبعاً ،شود، در نظر بگیریم که شامل هویت یک قوم، فرهنگ، کیش و آیین می ،آن
دیگري هم معناي عام خواهد یافت که شامل افراد غیر همکیش و با فرهنگی متفاوت 
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دیگري در مقابل یک هویت جمعی، شامل افرادي خارج از آن  خواهد شد و اساساً
مثابه خود در نظر  روهی بهاین در جایی که یک هویت گبنابر ؛هویت جمعی است

شود، دیگري جز با افراد خارج از آن هویت معنا پیدا نخواهد کرد و قاعده  گرفته می
ها قابل تحقق  با توجه به دیگر هویت هاي داراي هویت صرفاً زرین در مورد گروه

هاي دینی، ملّی، قبیلگی، نژادي، سیاسی و گروهی همگی براي التزام به است. هویت
مثابه فرد خارج از هویت خود را در نظر بگیرند.  را به باید دیگري زرین می قاعده

در درك دیگري هم در  )Groupism( گریان مشکل نژادپرستان و همه گروه احتماالً
گوید به لحاظ هویت جمعی خودخواه و  یعنی از طرفی نژادپرستی می ؛همین نکته باشد

زرین مستلزم این است که دیگري در عرض که قاعده  درحالی ،برتر از دیگران هستی
از این جهت اگر کسی یا قومی نژادپرست  .تو است و موقعیتی برابر نسبت به تو دارد

یا درکی از دیگري و قاعده زرین نخواهد داشت یا دیگران را در مرتبه  احتماالً ،باشد
تعلق خاطر نشان  گروه و نژاد خود يبه اعضا صرفاً گنسلربیند و به قول  مادون خود می

نتیجه هر دو نگاه امکان عمل به قاعده زرین را  ).Gensler, 2013, p.136( دهد می
 ،دانند براي نژادپرستان و همه کسانی که هویت جمعی خود را برتر از دیگران می

پرستان در چیستو چگونه امکان دارد قاعده زرین را ؛ اما مشکل نژادسازد ناممکن می
رسد نژادپرستان از درك درست دیگري به مثابه فردي خارج از  نظر میبپذیرند؟ به 

خوبی و وضوح  هویت خود عاجزند و امکان اینکه خود وضعیت طرف مقابل خود را به
براي حل مسئله از زبان یک رهبر فرضی و عاقل چنین  گنسلرندارند.  ،درك کنند

حتی اگر  )Plural Egoists( گرایان یا خودگروان جمعی کند که گروه پیشنهاد می
زیرا  ؛گروه خود باشند هم باید به مقتضاي قاعده زرین عمل کنند يخواستار حفظ و بقا

 ،ها در مواجهه با رفتار خودپسندانه آنان اقدام به خشونت و جنگ کنند اگر دیگر گروه
 :طور توضیح داد توان این ). میIbId, pp.137-138( گروه متضرر خواهد شد طبعاً

  ین را در مورد دیگران مراعات کند، طبعاًاگرفرد یا گروهی نخواهد قاعده زر 
  کنند. آنها مقابله به مثل می
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    شود. جویی می مقابله به مثل در اینجا منجر به جنگ و خشونت و انتقام  
 ین در مورد دیگرانی که خارج از  پس حتی گروهگرایان هم به رعایت قاعده زر

 د.نا هویت آنان هستند، محتاج
ان درواقع در درك درست و واقعی از ایگر گروهالبته مشکل اساسی نژادپرستان و 

توانستند خود را در وضعیت دیگري ببینند،  اگر می زیرا طبعاً ؛است »دیگران«وضعیت 
رو تن به یک رفتار  ایناز ؛پسندیدند اي را نسبت به خود نمی چنین رفتارهاي نژادپرستانه

 زدند. ن نسبت به دیگري نمیشاناسازگار با باورهاي

 پسندیدن .3

هاي دیگر در  توان با واژه لفه مهم دیگر قاعده زرین، پسندیدن است. پسندیدن را میؤم
، )Consent( هایی چون رضایت واژه ؛هاي مختلف قاعده زرین تطبیق کرد نسخه

و  )Accept( ، پذیرفتن)Wish( آرزو (Desire)تمایل  ،)Want( خواستن
اي از تمایل و میل در جذب یک فعل  در تمامی این مفاهیم گونه .)Like( داشتن دوست

مانند مفهوم  ؛حتی اگر مستلزم تمایل باشد ،به خود یا دفع یک فعل از خود وجود دارد
شود. اینکه مدلول  کردن می داشتن و هم اراده که هم شامل معناي دوست خواستن

پسندیدن و  مثالً؛ مهم است ،شود ن میشامل چه اموري در انسا پسندیدن دقیقاً
تواند به امور مفید و  می لق بگیرد؛تواند به  لذت و ألم در انسان تع نپسندیدن می

اي و عالیق شخصی در  گیرد یا شامل امور سلیقهب یا سودمند و مضرّ تعلق  غیرمفید
 ؛ندا نسبیها  شناختی باشد. بسیاري از امور در انسان ها همچون امور زیبایی انسان

علی براي ولی براي شما خیر یا ف ،المثل ممکن است رفتاري براي من سودمند باشد فی
اي هم که مسئله روشن است. امري  مفید باشد. در امور سلیقهمن مفید و براي شما غیر

اما همان امر با سلیقه شما  ؛مورد پسند من هم خواهد بود به سلیقه من است و طبعاً
ناپسند شماست. در این صورت امر به رعایت قاعده زرین یک امر  آید و جور در نمی

نماید. از این جهت قاعده زرین در ناحیه  آمیز می حکمتغیر قابل دفاع عقالنی و غیر
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کننده است و  ي افراد، مبهم و گیج»ناپسندها«و  »پسندها«یعنی  ،هاي خود لفهؤیکی از م
توان به صورت زیر  ارد. اشکال را میبا چنین وضعیتی امکان تحقق عملی ند طبعاً

  بندي کرد: صورت
 یعنی نزد فرد یا  اند؛ اي ها نسبی و سلیقه اکثر پسندها و ناپسندهاي در میان انسان

  ند.ا گروهی مطلوب و در عین حال نزد دیگران نامطلوب
  ین بر پسندها واستوار است. افراد يناپسندهاقاعده زر  
 ینقابلیت اجرا ندارد. پس در اکثر موارد قاعده زر  

  .پسندهاي عام، پسندهاي خاص1-3

هاي عام و  ه با اشکال باال با تفکیک میان خواستهدر مواج سینگر مارکوس جی
هاي عام  گوید قاعده زرین در مورد خواست ها و تمایالت خاصِ انسان می خواست

 کامالً عملی است: 
تفکیک کنیم، آنچه هاي عام خویش را از تمایالت خاص خویش  اگر خواست

ق، نیازها و تمایالت گران انجام دهند، این است که عالیرا که دوست داریم دی
ق، نیازها و تمایالت آنها باشند، در ه ممکن است کامالً متفاوت با عالیما را ک

یا آنها را برآورده سازند و یا عامدانه مانع از  ]سپس[نظر قرار دهند و  مد
. بنابراین آنچه که قاعدة زرین آدمی را ملزم به شدن آنها نشوند برآورده

هاي دیگران را در مدنظر قرار دهد و  این است که خواست ،کند دادنش می انجام
نسبت به آنها همان احترام و عنایتی را داشته باشد که دوست دارد آنها نسبت 

 .)57ص ،1392(سینگر،  هاي وي داشته باشند به خواست

ها)ي خاص و پسندهاي عام، قاعده  با تفکیک پسندها (خواست سینگر بررسی:
ي قاعده دفاع زرین را ناظر بر پسندهاي عام دانسته است تا از این رهگذر از امکان اجرا

نیازمند مالك و سنجه است و راه حل  ،خود ،رسد این تفکیک نظر میه البته ب کند؛
ام و چه پسندهایی خاص ار ابهام است. چه پسندهایی عچاز این جهت د سینگر

اي براي تفکیک تمایالت عام از تمایالت خاص در کار  که سنجه هستند؟ تا زمانی
مثال فرض کنید شما دوست  ايبر ؛موفق نخواهد بود عمالً سینگرپیشنهاد  ،نباشد
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که حقوق شما نادیده گرفته  طوري به ،دارید فرد دیگري حقیقتی را از شما پنهان کند نمی   
رسد تا مالك روشنی  این امر یک پسند عام است یا خاص و چرا؟ به نظر میشود. آیا 

این راه  ،هاي خاص ارائه نشود هاي عام از خواست براي تعیین حد و مرزهاي خواست
  حل مقرون به توفیق نباشد.

  تفکیک منِ علوي از منِ سفلی .2-3

 شده استائل قدرباره من سفلی از من علوي  مطهري استادممکن است تفکیکی که 
منِ علوي را  مطهرياستاد )، بتواند در این میان مفید باشد. 207ص ،1390(مطهري، 

کند و منِ  معرفی می ،منِ عقالنی و متعالی انسان که مشترك بین همه افراد انسانی است
(همان). البته این  داند می ،تر انسانی است حیوانی که ناظر بر نیازهاي پست سفلی را منِ

هم در پیشینه دارد شناسی  و بیان دوگونه من در وجود انسانی، هم در روان تفکیک
تکمیل یا رفع نقص احتمالی ایده  است، انجام داده مطهريکاري که مرحوم  .فلسفه

بودن حسن و قبح اخالقی است و چندان با موضوع  درباره اعتباري طباطباییعالمه 
این  ،کرد بیانتوان  میاین ایده  استناد به؛ ولی آنچه با مقاله حاضر در ارتباط نیست

ق و الیهاي منِ علوي نشاند و س توان قاعده زرین را بر خواست است که آیا می
کارکرد  ،پسندهاي شخصی و نسبی را به منِ سفلی هر فرد نسبت داد؟ اگر چنین باشد

هايِ منِ علوي است و از اساس مشکل  خواست قاعده زرین صرفاً در پسندها/
طرف کند، بر پسندها کار نمیبودن  اي دلیل سلیقهه اینکه قاعده زرین ب گفته مبنی بر یشپ

  خواهد شد؛ زیرا اساساً کارکرد قاعده مربوط به من سفلی نخواهد بود.
آید در بادي نظر  دست میه آنچه از تفکیک من سفلی از من علوي ب بررسی:
 هایی را هم در این راهکار باز نارساییتوان  مل بیشتر میأولی با ت ؛نماید رهگشا می

چندان به » من«در اینجا باز هم مسئله مالك مطرح است. مالك تمییز دو  شناخت. اوالً
به تفکیکی عرفی بین من انسانی و من  مطهريشود و مرحوم  وح بیان نمیوض

همگی  ،کند. ثانیاً آیا اموري که مربوط به جنبه حیوانیت انسان است حیوانی کفایت می
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به جنبه  هاي بدنی که کامالً ها و رنج پسندیدن یا انزجار از لذت اند؟ مثالً اي سلیقه
گونه  این رسد نظر نمیسلیقه حاکم است؟ به  در همه آنها ،حیوانی انسان مربوط است

بخش براي اشکال  حلی فیصله کم راه تواند دست پس این راهکار هم چندان نمی باشد؛
هم از ابتدا به دنبال نسبت قاعده زرین با این  مطهريد مرحوم گفته باشد. هرچن پیش

  موضوع نبوده است.
هاي مختلفی را  توان پاسخ می ،ردیدکه مالحظه گطور همان بررسی یک راه حل:

بودن بعضی از پسندهاي انسانی  اي اشکال تدارك دید. اما آیا سلیقه براي عبور از این
به نظر  نهوگ صوري مانند قاعده زرین؟ ایناشکالی است به یک قاعده فرمال و 

هیچ اشکالی به  ،نسبی است اي و طبعاً رسد. اینکه بسیاري از امور انسانی سلیقه نمی
زیرا قاعده زرین یک مالك صوري براي راهنمایی افراد  ؛دکن قاعده زرین وارد نمی

گوید  ن در مورد آنها میقاعده زری اتفاقاً ،اي بودند ها سلیقه است و اگر اموري در انسان
قشان را بر شما تحمیل یچون خوش ندارید دیگران سال ؛آنها را بر دیگران تحمیل نکنید

خواهد بگوید امور در روابط بین شخصی مطلق یا نسبی اند  یعنی قاعده زرین نمی ؛کنند
ا و نسبت به این امر ساکت است. قاعده زرین صرفاً نحوه و چگونگی رفتار با دیگري ر

  بندي کرد: توان چنین صورت کند. این پاسخ را می تعیین می
 .ین به مثابه یک قاعده صوري ناظر بر مالك رفتار با دیگري استقاعده زر 

 ین می در امور نسبی و سلیقهگوید آنها را بر دیگران تحمیل  اي قاعده زر
  قشان را بر تو تحمیل کنند.یزیرا خوش نداري دیگران سال ؛نکن

 ین در  امور سلیقهپس قاعداي هم به مثابه یک مالك صوري، قابل  ه زر
  اجراست.

 در قاعده زرین» آنچه«مشارالیه  .4

است. در » آنچه«گرِ  هایی که ممکن است ابهام داشته باشد، واژه اشاره یکی دیگر از واژه
نقل شد و در ادبیات  البالغه نهجاي که از  برخی تقریرات از قاعده زرین همچون نسخه
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شود، این تقریر از قاعده زرین است که:  هم مشاهده می گنسلرو  واتلزفیلسوفانی چون    
براي  ،پسندي براي دیگران هم بپسند و آنچه براي خود نمی ،پسندي آنچه براي خود می

است. مطابق  »آنچه«دیگران هم نپسند. موضوع مورد بحث در اینجا بر سر واژه 
در افعالی که از  ،مطرح است )Philosophy of Action( در فلسفه عمل دیدگاهی که

مثال  ايبر ؛گیرد ها قرار می طیف وسیعی از کنش ،زند انسان نسبت به دیگري سر می
کند، از زمان شروع  کشد و شلیک می وقتی شخصِ الف به سوي شخص ب اسلحه می

امکان انتساب به فرد شمار فعل و کنش  کشی تا زمان اصابت گلوله به فرد ب بی اسلحه
روي اسلحه، کشیدن ماشه، ایجاد صدا، شکافتن هوا، شکافتن نشانه مانند الف را دارد؛

 اکنون... . ب ولباس شخص ب، شکافتن بدن شخص ب، ایجاد درد در شخصِ 
یک از  نسبت به کدام در مورد قاعده زرین فرد الف اوالًدر این است که اساساًَ پرسش

 ویک جز ها مقدمات فعل او و کدام یک از این کنش این افعال مسئولیت دارد؟ کدام
شوند؟ درنهایت با توجه به قاعده زرین کدام یک از این  آثار فعل او محسوب می

پسندد؟ از این جهت قاعده زرین از  پسندد یا نمی شمار کنش را نسبت به خود می بی
   ار ابهام است.چشمار د هایی متفاوت و بی اشاره به کنش جهت

اي در  توان گفت اگر قاعده زرین یک نقش صوري و سنجه در پاسخ به اشکال می
 )Interpersonal( شخصی هر فعلی که این وصف بین ،مدریت روابط بین شخصی دارد

تواند در  ، میزند دارد، یعنی در مواجهه با دیگري از سوي فاعل اخالقی سر می رابودن 
شمار باشد و این اشکال اساساً متوجه  حتی اگر ظاهرا بی ؛زرین بگنجد فرمول قاعده

 ؛ها ساکت است شماري کنش شماري یا کم قاعده زرین نیست. قاعده زرین نسبت به بی
یک  المقدمه و کدام یک ذي ها در مثال مذکور مقدمه، کدام یک از کنش اما اینکه کدام

مانند  هتوان ب کند. البته می قاعده زرین پیدا نمیها هستند هم ارتباطی با  و آثار کنشجز
 ,Gensler( کند وسیله را به عنوان یک اصل اخالقی معرفی می -که اصل هدف رلگنس

                                                
  طرح کرده است. » فلسفه عمل و دیگري«در مسئله  مصطفی ملکیاناین ابهام تقریر اشکالی است که

 صرف نظر اینکه ایشان چه پاسخی به این اشکال داده باشد، اصل بیان اشکال از ایشان است.
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2008, p.46(، به این معنا  ؛آورد وسیله را به خدمت قاعده در -در اینجا نیز اصل هدف
 ،معلولی) کنش اوست -ی(علّ هایی که نتیجه قطعی که هر فردي نسبت به تمامی کنش

فشردن ماشه در مثال باال شاید نسبت  مثالً ؛در مواجهه با دیگري مسئولیت اخالقی دارد
نتیجه قطعی فشردن ماشه توسط شخص الف باشد،  ،اما اگر قتل ؛به قتل الاقتضا باشد

شدن  ه مقتضاي قاعده زرین اگر خود کشتهشخص الف نسبت به آن مسئولیت دارد و ب
شدن دیگري باشد هم نباید  (فشردن ماشه)  علت کشته کهرا فعلی  ،ددپسن را نمی

رسد اساساً در طرح اشکال مذکور از فلسفه عمل،  بپسندد. عالوه بر اینکه به نظر می
نقش دیگر علوم مانند حقوق، اخالق و فقه نیز نادیده گرفته شده است. قاعده زرین در 

تواند به عنوان یک سنجه بعد از تعیین دقیق  مواجه با فلسفه عمل تنها نیست، بلکه می
  عملیاتی باشد. هاي ناپسند نسبت به دیگران در علوم مذکور، کامالً کنش

  اي قاعده زرین تحلیل گزارهج) 
با « هاست: هاي رفتاري انسان قاعده زرین یک گزاره دستوري و انشائی ناظر بر بایسته

رو  ازاین .»گونه با شما رفتار کنند ان هماندیگران چنان رفتار کنید که خوش دارید دیگر
اي نسبت به  توصیه انشابلکه در مقام امر و  ؛توصیف کندرا واقع خواهد  قاعده نمی

نوعی رفتار در روابط انسانی دارد. صورت مشهور قاعده و نیز شکلی که از ادیان 
فاقد سور جزئی یا سور کلی است. به این  ،مختلف به پیروان خود توصیه شده است

هاي مختلفی از  بنابراین صورت ؛معنا قاعده زرین در مقام تخاطب اهمال در سور دارد
توانند سور  قاعده، از جهت سور قابل تصور خواهد بود. متغیرهایی که در این گزاره می

هاي  ادامه از صورتدر  .ها خود، دیگران، رفتارها و وضعیتداشته باشند، چنین هستند: 
  د.گرد تري ارائه می تنسیق روشن ،مختلف با سورهاي مختلف

  ند از:ا سورهاي مخاطب عبارت
گونه با   همه شما باید با دیگران طوري رفتار کنید که خوش دارید دیگران همان .1

  شما رفتار کنند.
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 برخی از شما باید با دیگران طوري رفتار کنید که خوش دارید دیگران همان .2   
  .کنندشما رفتار  گونه با 

 برخیتوان در نظر گرفت. سور در مورد همه یا  دو سور دیگر نیز در مورد قاعده می
عبارت است  »دیگران«از رفتارهایتان و سور در مورد همه یا برخی از دیگران. سورهاي 

 از:

  گونه رفتار کنند.  هر فرد دیگري چنان رفتار کنید که خوش دارید با شما همان با .3
گونه رفتار   با برخی از دیگران چنان رفتار کنید که خوش دارید با شما همان .4
  کنند.

 :»رفتارها«سور 

 با دیگران در همه رفتارهایتان طوري رفتار کنید که خوش دارید با شما همان .5
 کنند.گونه رفتار  

: با دیگران در بعضی از رفتارهایتان طوري رفتار کنید که خوش دارید با شما 6
  گونه رفتار کنند.  همان

   ؛ددرسور دیگر به سورهاي باال اضافه گ اما امکان منطقی وجود دارد که یک
 ها: به وضعیت مربوطسور 

گونه  ا همانها چنان رفتار کنید که خوش دارید با شم با دیگران در همه وضعیت .7
  رفتار کنند.

 ها چنان رفتار کنید که خوش دارید با شما همان در بعضی از وضعیت دیگرانبا  .8
  گونه رفتار کنند.

تواند جهت دوام، امکان و ضرورت را به خود  در مورد جهت هم قاعده زرین می
 شود: بپذیرد که در اینجا به زمان اشاره می

 گونه رفتار کنند. همیشه با دیگران چنان رفتار کنید که خوش دارید با شما همان .9

 ها با دیگران چنان رفتار کنید که خوش دارید با شما همان در بعضی از زمان .10
  گونه رفتار کنند.



تحلیل مفهومی و گزاره  

اي قاعده زرین اخالق

  245 
 

  

هاي مربوط به سور و نیز سه سور مربوط به  از ترکیب احتماالتی تمامی گزاره
برخی از  سورهاآید. با تحلیل هر کدام از  دست میه ه زرین بصورت از قاعد 48جهت، 

 توانند صحیح باشند. نمی ها طبعاً این شکل

  از ترکیب سورهاي جزئی گزاره زیر را خواهیم داشت:
ها باید نسبت به برخی از دیگران در بعضی از  برخی از شما در برخی از وضعیت

  گونه رفتار کنند. با شما همانرفتارهایتان طوري رفتار کنید که خوش دارید 
مهم  پنج پرسش ،ه گزاره باال اضافه کنیمها را هم ب چنانچه قید برخی از زمان

  صورت زیر خواهیم داشت: به
 یک از افراد باید چنین رفتار کنند؟ کدام.1

قاعده زرین ساکت است و سور  -رسد که به نظر می آنچنان -پرسشدر مورد این 
به یک اي نسبت  ینکه عدهتواند شامل سور بعضیه باشد. ا نمی ،قضیه اگرچه مهمله است

اصل  اوالً :رسد چندان موجه به نظر نمی ،اي دیگر ندارند قاعده مسئولیت دارند و عده
ق واال اطال ،اینکه گزاره مربوطه یک قاعده است و قاعده همواره عام و شامل است

ثانیا ترجیح و ترجح افراد  ؛است نادرستبودن در مورد آن  قاعده، مالك و سنجه
به این معنا  ؛مخاطب این قاعده ترجیحی یا ترجحی است که هیچ مرجح عقالنی ندارد

ها چنین رفتار کنند و برخی دیگر خیر؟ چه ترجیحی توانایی دارد  که چرا باید بعضی
شود و  ن قاعده زرین همه افراد را شامل میااین مخاطباین تخصیص را ایجاد کند؟ بنابر

گرفتن سور جزئی براي قاعده واقع نسبت به فاعل اخالقی سور کلی دارد و درنظردر
  کند.  بودن قاعده را مخدوش می واقع قانوندر

کردهاي دوره مدرن به اخالق از روی دین و نگرش نویندر کتاب  استیس
 کند اشاره می ،مدرن بوده ماقبلی که مربوط به دوره گرا در مقابل اخالق عین ذهنیت

گرایی را عدم استقالل اخالق از اهداف انسانی  ) و ذهنیت323ص ،1390(استیس، 
اگرچه  استیس) که به نظر چندان قابل دفاع نیست؛ با این حال 326ص ،(همان داند می

گرایی اخالق از  معتقد نیست نسبیت ، هرگزگیرد فرض می گرا را پیش اخالق ذهنیت
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  نویسد:  وي می .گرایی نتیجه شود ذهنیت   
اي دینی یا کیهانی  که اگر شالوده -اند م خواهم گرفت که اخالقیات ذهنیمسلّ

 ؛و جهان نظام اخالقی نیست -براي آنها وجود نداشته باشد، باید چنین باشند
وین با شود و نگرش ن گرایی نتیجه نمی گرایی از ذهنی لکن به عقیده من نسبی

شود، خطایی اساسی مرتکب  گرایی نتیجه میگرایی از ذهنی قبول اینکه نسبی
 .)327-326(همان، ص شده است

از وجود  اخالق قابل دفاع نیست، در گراییذهنیتبراي اثبات این ادعا که  استیس
 ؛)340و  336صص ،(همان گیرد قواعد عام و کلی اخالقی همچون قاعده زرین بهره می

گرایان  ها، چالشی بزرگ براي نسبی یید قاعده زرین در تمامی فرهنگأرو ت ازاین
نشدنی براي کلیت و شمولیت اي انکار فرهنگی در حوزه اخالق است و این خود قرینه

 اند گرایان هم قاعده زرین را نسبی ندانسته قاعده زرین است. حتی برخی از خود نسبی
رسد این کلیت یا نسبیت ناظر بر سور  می ). به نظرGnsler, 2009, p.98 ك:.(ر

یعنی اگر قاعده را مربوط به یک فرهنگ، قوم بدانیم و  ؛مخاطب قاعده زرین است
درواقع سور بعضی  ،همین قاعده را براي یک فرهنگ و قوم دیگري الزم االجرا ندانیم

ت مربوط به که مشکال »ها باید... بعضی از انسان»ایم:  براي مخاطب قاعده در نظر گرفته
... که ابتداي این بحث رجح عقالنی بعضی بر بعضی دیگر وگرایی از جمله عدم م نسبی

  اشاره شد، پیش خواهد آمد.
  هایی باید چنین رفتار کرد؟ در چه وضعیت .2

داند که  نشده می فرض بیان قید وضعیت مشابه در قاعده زرین را یک پیش جفري واتلز
قاعده زرین را بالدرنگ نیازمند  گنسلر). Wattels, 1996, p.35( ضروري است ًکامال

ا براي تفکیک داند و قید وضعیت مشابه ر می )Same-Situation( قید وضعیت مشابه
). Gnsler, 2013, p.13( داند آن ضروري می )Literal( اللفظی قاعده از روایت تحت

هاي دیگري  خود و وضعیتهاي  توان به وضعیت ها را هم می سور مربوط به وضعیت
هاي مشابه  گوید در شرایط مشابه قضاوت طرفی که می تعمیم داد. اصل انصاف و بی

تواند عقالنیت خود را  در اینجا مقتضی است که قاعده زرین وقتی می ،داشته باشیم
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حفظ کند که در شرایط مشابه نسبت به دیگري رفتاري را انجام دهیم. ازآنجاکه شرایط 
پس براي حفظ عقالنیت قاعده زرین شرایطی باید  ،طلبد افعال متفاوتی را میمتفاوت 

مد نظر قرار بگیرد که در مورد خود و دیگري یکسان باشد تا مطالبه رفتار مشابه، موجه 
ناسازگاري و  يتوان ادعا نمی ،زیرا اگر شرایط خود و دیگري یکسان نباشد ؛باشد

توان نسبت به این سور گفت  افراد داشت. پس میکرد  استاندارد دوگانه در مورد عمل
مشابه  بلکه باید شرایط دقیقاً ،توان در هر شرایطی قاعده زرین را تجویز کرد که نمی

مشابه  شود و سور جزئی به شرایط کامالً یکدیگر باشند. پس در اینجا سور کلی الغا می
 شود. بین خود و دیگري محدود می

 چنان رفتار کرد؟ نسبت به چه کسانی باید .3

هم هیچ ترجیحی در تقسیم افراد دیگري وجود » دیگري«و متغیر  پرسشدر مورد این 
توان در نظر گرفت که  پرستی را میو نژاد گروي ، گروهخودخواهی ترجیحالبته ندارد. 

هر کدام اشکاالت اخالقی مربوط به خود را دارند. پیش از این، اشکال مربوط به 
بررسی شد. بنابراین متغیر » دیگري«پرستان در تحدید و تقسیم دگروان و نژا گروه

ن یشود. در مورد ادیان قرا می ،دیگري شامل تمامی افرادي که آبژه افعال ما هستند
 ؛شود باورمندان میم از باورمندان به دین خاص و غیرمتعددي وجود دارد که دیگري اع

 رو دیگري با سور کلی بر قرار خواهد بود. ازاین

 گونه رفتار کنیم؟ یک از رفتارهایمان باید در مقابل دیگران همان در مورد کدام .4

در » رفتار«مهمی است که در جهت تعیین مصادیق متغیر  هاي پرسشاین هم یکی از 
این است که متغیر  ،رسد اي که به نظر می اولین نکته قاعده زرین تنظیم شده است. طبعاً

عین  ،شود. این که در مواجهه با دیگران انجام مییی  است رفتار شامل مجموعه رفتارها
منطوق قاعده است: با دیگران چنان رفتار کن... . بنابراین رفتارهایی بین شخصی منظور 

رو که فرضاً هیچ نسبتی  غذاخوردن از آن مثالً ؛زند است نه هر فعلی که از انسان سر می
در برابر دیگري خارج خواهد بود. در بین  از تحت متغیر رفتار ،کند با دیگري پیدا نمی

توان ترجیح عقالنی نسبت به رفتارها براي تخصیص  رفتارها و افعال بین شخصی نمی
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امانت با دیگران چنان رفتار  يتوان گفت در مورد ادا نمی مثالً؛ و تحدید آنها برقرار کرد   
خواهی  نه که میبعهد هرگو يولی در مورد وفا ،کن که خوش داري با تو رفتار کنند

عمل کن. هیچ ترجیحی بین رفتارهایی که مورد پسندند و نیز هیچ وجه اهمیتی بین 
وجود ندارد. مالکی که در قاعده  -مانند قتل و سرقت -رفتارهایی که مورد پسند نیستند

 و (رضا، اراده، خواستن مالك مورد پسند ،در خصوص رفتارها تعیین شده است
جاي  بر »رفتار«بنابراین کلیت سور متغیر بودن است نه هیچ خصوصیت دیگر؛ تمایل)

 خود باقی است و سور جزئی قابل دفاع نیست.

 در چه زمانی باید چنان رفتار کرد؟ .5

زیرا اگر قرار بر تعیین زمان خاصی  ؛ها خواهد بود شامل همه زمان جهت قضیه هم طبعاً
واال قاعده زرین  ،ی هم باید وجود داشته باشدبراي قاعده زرین بود، ترجیح عقالن

تبدیل به یک گزاره تاریخی خواهد شد که در مقطعی از زمان کارکرد داشته است و این 
را به قاعده » همیشه«توان قید  بنابراین می شهودهاي اخالقی ما سازگاري ندارد؛با 

 افزود.

لی، براي متغیر دیگري سور خود سور ک متغیراز بررسی پنج متغیر قاعده زرین براي 
نهایت براي ها سور خاص و در کلی، براي متغیر رفتارها سور کلی، براي متغیر وضعیت

توان  اي که به عنوان قاعده زرین می متغیر زمان، دوام در نظر گرفته شد. درنتیجه قضیه
 یابد: به صورت زیر تنسیق می ،از آن دفاع عقالنی کرد

ن چنان رفتار کنید که خوش دارید دیگران با شما در همیشه با هر یک از دیگرا
  گونه) رفتار کنند. (همان همان وضعیت

  بندي قاعده صورتد) 
در شرایطی که  Xدر برابر  Aدادن  متضمن چه معنایی است؟ انجام قاعده زرین دقیقاً

 Aندادن  را در قبال ما انجام دهد یا انجام X  ،Aدر همین شرایط  دقیقاً ،رضایت داریم
را در قبال  X ،Aدر همین شرایط  دقیقاً ،رضایت داریم در شرایطی که کامالً Xدر قبال 
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گوید مفاد قاعده زرین این است که نباید این دو را با هم  می گنسلرما انجام ندهد. 
 ):Gensler, 2009, p.86 & 2013, p.2( ترکیب کرد

  .Xدر قبال  Aانجام  .1
  مشابه در قبال شما انجام بگیرد. ضعیتی دقیقاًدر و Aعدم رضایت به اینکه  .2

 مستلزم این است که قاعده زرین به این صورت بیان شود:  گنسلراین تحلیل از 

 . نکن... ترکیباین دور را 

  شود: نسخه معروف قاعده چنین آغاز می
  . با دیگران چنان رفتار کن...

براي باالبردن وضوح قیود مربوط به قاعده زرین  ،دهد ارائه می گنسلرتحلیلی که 
توان تقریر  اما می جهت مسیر درستی را پیش رفته است؛ رسد از این است که به نظر می

» ترکیب نکن...«بندي کرد و از عبارت نه چندان مأنوس  دیگري هم از قاعده صورت
فتارکردن محسوب یا قید ضرروي براي ر» چنان... که«استفاده نکرد. در این تقریر 

توان به صورت  آید. این حالت را می شود یا اینکه وصف براي رفتار به حساب می می
باشید آن رفتار  داشتهرضایت  کهرفتاري در قبال دیگران داشته باشید « زیر تنسیق کرد:

 . »مشابه انجام شود در قبال خودتان در شرایط دقیقاً

اش، قید  دهنده مراه با جمله توضیحنوان موصول، هبه ع» که«در اینجا واژه 
به این معنا که همیشه رفتارهایتان با دیگران باید چنین وصفی  ؛استکننده رفتار  وصف

از حیطه فرم صحیح  ،هر رفتاري که عاري از این وصف بوده باشد داشته باشد. طبعاً
  قاعده زرین خارج است. 

  گیري نتیجه
و واژه  »پسندیدن«، »دیگري«، »خود(«هاي چهارگانه قاعده زرین  لفهؤبا بررسی م

 -شناختی و روان -شود که هیچ صعوبتی از حیث فلسفی این نتیجه حاصل می »)آنچه«
در درك این مفاهیم وجود ندارد و مفاهیمی مانند خود و دیگري و پسندیدن شاید از 
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عملی قاعده زرین با تکیه بر  کاربست ترین تصوراتی باشند که هر انسانی دارد. واضح   
کردن که تصور گذاشتن/ خود را جاي دیگري رو ازاین ؛این تصورات امري ممکن است

  است.  ممکن با کمک تخیل اخالقی ،به عنوان قلب قاعده زرین معرفی شده است
تفاوت احتمالی «هاي مذکور مانند  یک از واژه احتمالی واردشده بر هر ابهامات

نسبیت و « ،»گروان و نژادپرستان شأن پایین دیگري در مقابل گروه عاًها و طب»خود«
شمار واژه آنچه و تردید  مشارالیه بی« و» ها بودن پسندها و ناپسندها در انسان اي سلیقه

  یابد:  هر کدام به ترتیب زیر جواب می» در تشخیص فعل مورد پسند و رفتار ناپسندیده
(خودهاي متفاوت) را علیه قائالنش  انند همین دلیلتو که دیگران هم میازآنجا ،اوالً

پسندند.  گروان) چنین رفتاري را نمی (گروه آنها طبعاً -و مقابله به مثل کنند -ببندندکار  هب
با تمسک  نغلتیدن در جنگ و خونریزي و خشونت که احتماالًگروان ولو براي فرو گروه

از سوي دیگران بر آنها تحمیل  )Principle of Reciprocity( به اصل مقابله به مثل
گروان و نژادپرستان  بر اینکه گروه افزونشود، باید مطابق قاعده زرین عمل کنند.  می

از درك درست وضعیت دیگران عاجزند و با درك درست و تخیل اخالقی  اساساً
مل متفاوت ع طبعاً ،مطلوب از دیگرانی که خارج از نژاد و هویت خودشان هستند

دانستن سرشت  توانند به تصریح متون دینی در یکی خواهند کرد. پیروان ادیان نیز می
  انسانی و تصریح به التزام به قاعده زرین نسبت به غیرباورمندان مراجعه کنند.

ها نسبی و برخی دیگر در مورد همه کاربرد دارد و  برخی از پسندها در انسان ،ثانیاً
و پسند و میلی در انسان نسبی باشد. قاعده زرین در  اینچنین نیست که هر خواست

عدم اجبار دیگران بر امور نسبی و سلیقه اي خود و نیز در پسندیدن امور غیرنسبی بر 
بودن برخی یا بسیاري از پسندها نه تنها کارایی قاعده  یعنی نسبی ؛دیگران کارایی دارد

 کند: ه قاعده زرین تکیه میبلکه خود براي تحقق ب ،برد ال نمیؤزرین را زیر س
پسندي دیگران سالیقشان را بر تو تحمیل کنند، تو نیز سالیقت را بر آنها  ازآنجاکه نمی«

  .»تحمیل نکن
ر درك و اعمال قاعده ب زیانیمشارالیه واژه آنچه در قاعده زرین،  شماريِ بی ،ثالثاً
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هاي انسان در روابط بین  تواند در تمامی کنش زیرا قاعده زرین می ؛سازد وارد نمی
تواند  می ،گیرد یعنی هر کنشی که وصف بین شخصی به خود می ؛شخصی اعمال شود

و بدون  که خود مستقالً -مانند چکاندن ماشه -هایی متعلق قاعده باشد و البته کنش
در  ؛ممکن است مورد رضایت انسان باشند -قتل دیگري مثالً -گرفتن آثارشاندرنظر

ناپسند  وسیله طبعاً -مطابق اصل هدف ،طعی یک امر ناپسند باشندصورتی که علت ق
  خواهند بود. 

در پایان از بررسی سورهاي احتمالی قاعده زرین که شامل سورهاي مربوط به 
حالت متصور  48ها و سور رفتارها  (خود)، دیگران، زمان، وضعیت مخاطب قاعده

و دیگران و سورهاي زمان و خواهد بود. با بررسی حاالت مختلف سورهاي مخاطب 
ي مشابه خواهد بود نه ها ها فقط ناظر بر وضعیت رفتارها کلی و سور مربوط به وضعیت

با هر یک از  همیشه« شود: درنتیجه قاعده زرین چنین گزارش می ها؛ تمام وضعیت
گونه)  (همان دیگران چنان رفتار کنید که خوش دارید دیگران با شما در همان وضعیت

  .»کنند رفتار
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