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  پژوهی اخالق رةگستی به نگاه
  *دیمسعود ام

  دهكيچ
ـ مم ين گسـتردگ يا يگاه. گسترده شده است اريامروزه دامنه مباحث فلسفه اخالق بس ن ك

ن نوشتار يااز اين رو، . ابهام درشناخت مباحث مربوط به اخالق گردد است سبب تشتت و
اتـب مهـم در   كم وها  دگاهيد، به رئوس مباحث، يلك يبند جمع كيآن است تا در  يپ در

در مباحث مطـرح   يلكانداز  دن به چشمينه رسيتواند زم يكه م بپردازد پژوهي اخالقحوزه 
 يآن اسـت تـا بـرا    صدد حاضر در نوشتار ،ن اساسيا بر. ندكرا فراهم  پژوهي اخالقدر 
اقسام « از: ن پنج بخش عبارتنديا. آن را درپنج بخش مطرح سازد، يلكن منظر يدن به ايرس
اصطالحات «، »در اخالق يلكمات يتقس«، »اخالق به مثابه«، »حوزه اخالق پژوهش در يلك

فروعات  و يلهاي ك يبند ميه تقسكراست كالزم به ذ». ياتب فلسفكم وها  دگاهيد« و» هياول
  .مطرح شده است پژوهي اخالق موجود ان محقق ويعمده با توجه به جر به طور، آنها

ها و مكاتب، رسيدن  اقسام و جهات پژوهشي در اخالق، ديدگاه پژوهي، اخالقها:  كليدواژه
  پژوهي. هاي موجوداخالق به منظر كلي، جريان
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  مقدمه
ـ ا. دارد یتـوجه  ی قابـل گستردگ، آن مورد ق دریتحق اخالق و یامروزه بررس  ین گسـتردگ ی

 نظـر  بـه . اخالق اسـت  مورد در... رد ویکرو، تنوع روشهاي گوناگونی مانند  ناشی از جنبه
 انـداز کلـی و    معاصر، داشـتن چشـم   ةپژوهی در دور رسد با توجه به گستردگی مباحث اخالق می

ه فلسـف  پژوهـان و  بـراي اخـالق  هاي آنها،  موضوعآشنایی با  و هاي مذکور پژوهش ةاولیه از گستر
 ذیـل  در بنـدي و  یـک جمـع   تا در، برآنیم این اساس بلکه الزم باشد. بر ندیشان، امري مطلوب وا

  .بپردازیمحوزه اخالق، به پنج مبحث در حوزه اخالق  تحقیق در پژوهش و ةعنوان کلی گستر

  اخالق ةحوز پژوهش در لياقسام ك. ۱
 در، آن یـی اقسـام جز توجه به بدون ، کلیشقالب اقسام  را در پژوهی اخالقان یتوان جر می
هـاي   بخـش  وهـا   چـارچوب  را در یپژوه توان اخالق یم آغاز در، گریان دیبه ب. گرفت نظر

 ةحوز در یلهاي ک يبند میتقس ازبررسی کرد. در ادامه به بخشی آن ) نکمم موجود وی (لک
  کنیم. می اشاره یپژوه اخالق

  فيفلسغير و فيپژوهي فلس اخالق. ۱ـ۱
غیرفلسـفی   و فلسـفی دو نـوع  بـه  ؛ تقسـیم آن  پژوهـی  اخالق ةحوز بندي کلی در تقسیمن ینخست

تحلیـل عقالنـی    ورزي، نقـد و  استدالل، پردازي یهمل، نظرأاساس ت فلسفی بر پژوهی است. اخالق
کلـی،   امر خواه ازشود و  شخصی آغاز ی وئامرجز پژوهش، خواه از گیرد. این فرآیند صورت می

، شناسـی  پژوهی تجربی (مانند روان شامل اخالق، پژوهی غیرفلسفی اخالق. فرآیندي عقالنی است
ــاریخ  شناســی و جامعــه ــانی مــی پژوهــی دینــی و اخــالق اخــالق) وت ــوع  شــود. در عرف ایــن ن
  شود. مورد اخالق استفاده می براي پژوهش در» شهود«و » وحی«، »تجربه«از ، پژوهی اخالق

  دوم اول و ةدرج پژوهي اخالق. ۲ـ۱
م آن بـه  یتقسـ ، داشـت  نظـر  تـوان در  پژوهی می اخالق مورد ه درک يگرید یلک يبند یمتقس
ه بـه  کـ  نـد یآ یمـ  اول به شمار ۀدرجهایی  پژوهشدر حوزة اخالق، . دوم است اول و ۀدرج

ح یتوضـ . بپردازنـد ) علـم اخـالق  ( علـم  یکمثابه نه به  و، )اخالق( نفسه یف اخالق به طور
از ایـن   ه اخالقهایی ک پژوهشخود را دارد. مقام ثبوت مخصوص ، واقعیت و که اخالقنیا

بـه منزلـۀ    اخالق را حال اگر؛ شوند می دهینخست نام ۀدرجپردازند،  حیث به بررسی آن می
. ایـم  داده دوم قرار ۀدرجهاي  پژوهش ةحوز دررا  ، آنیمریبگ نظر در یعلم ۀرشت علم و یک
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ا یـ اسـت   ا بدیخوب ي زیه چه چکاست پرسش این ، نمونه يبرا، پژوهش نوع نخست در
... ت ویـ غا، روش، موضـوع ، به بررسـی  پژوهش نوع دوم اما در؛ ستیبد چ ه خوب وکنیا

؛ ت اخـالق اسـت  یواقع موضوع پژوهش خود، نوع نخست درشود.  پرداخته میعلم اخالق 
  .ت اخالقیعلم به واقعنوع دوم،  اما در

  تماشاگرانه گرانه و پژوهي بازي اخالق. ۳ـ۱
 ریـ انسـان درگ  یکمنزله شخص به  توانند حاصل نظرگاه خود می مورداخالق درها  پژوهش

 یـک موضـع   از یناشـ  یپژوهش، اخالق مورد در ن پژوهشیا، ن حالتیا در. باشد عالم در
 گـران یدهاي  تیروا وها  دگاهیاساس د برنیز ها  ن پژوهشیااست. همچنین  یگر اخالقیباز
 گریمقامِ بـاز  را درها  دگاهیه محقق آن دکبدون آن؛ شوند مین یتدو م ویتنظ...) لسوفان ویف(

، ن موضـع یا از است و يمحصول تماشاگر ین پژوهشیچن. باشدرده کاخالق تجربه  ۀعرص
  .م شده استیتنظ ن ویتدو ق ویتحق

  پژوهي اخالق در فيگانه فلس دهاي سهيكررو. ۴ـ۱
؛ یلـ یرد تحلیکـ روالـف)   سخن گفت: یفلسف یلک ردیکسه رو توان از پژوهی می اخالق در

  .ی)ستیالیستانسیاگزي (وجود ؛ ج)یدارشناختیپدب) 
. دهد می زبان صورت منطق و ه برکیت با موضوع اخالق را پژوهش دری، لیتحلرد یکرو

 اخـالق در ، یکـرد ن رویـ ا درشـود.   بررسی مـی زبان  منطق وقالب  اخالق در، گریان دیبه ب
هاي اخالقی مـورد تحقیـق قـرار     استدالل ها و ها، گزاره موضوعات، محموالت، نسبت چارچوب

جمـالت، معنـاداري    چارچوب پرسش از مبناي زبان در خالق بربررسی اافزون بر این، گیرد.  می
ها، ایضاح تصدیقات  بخشی به تصورات و واژه وضوح گیرد. تکیه بر و... اخالق، صورت می

  1.هاي مهم این رویکرد است ویژگی آرا، از نقد تحلیل و آوري و دلیل جمالت، استدالل و و
 فاعـل شناسـا   یسـطح آگـاه   در داریـ پد یکاخالق به مثابه ی، دارشناختیرد پدیکرو در

 شـف ذات امـور  ک ازاسـت  اخالق عبارت  یدارشناسیپد ،واقع درشود.  بررسی می) سوژه(
 يدارهایـ پد مـورد  در یدارشـناخت یاربردن روش پدکـ ق بـه  یطر از یسطح آگاه در یاخالق
 در یدارشناختیرد پدیکرو. اند یافته واسطه فاعل شناسا تقرر یب یسطح آگاه ه درک، یاخالق

ن روش یـ ا ةط عمـد یشـرا  مراحـل و کنـد.   استفاده میژه یو یروش از، دن به هدف خودیرس
توجـه بـه    .2؛ داریـ پد عـدم  و ا وجودیذب ک صدق و مورد در حکمتعلیق  .1اند از:  تعبار
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اهش کـ فرو ل ویـ عدم تحو .4؛ ها ذهني ها فرض یشنارنهادن پک .3ر؛ دایپد ۀواسط یب شهود
واسـطه   یبـ  كادرا نسـبت بـه آنچـه در   ، ی بودن صـرف فیتوص .5؛ گرید يمباد و به عناصر

؛ يداریـ پد كادرا بـودن در  يزیـ چ از یآگـاه  ای داریالتفات داشتن پد .6ت؛ شده اس نمودار
انشاء صـورت   و یبخش اساس قوام بر یعقل ای یبه صورت مثال یروان مرحله امر از گذر .7

ي داریـ پد كادارا امـر  ت اذهـان در کمشـار  .9ر؛ دایافت ذات پدیدر ایذات  شهود .8؛ یعقل
  2.)تیناذهنیا بی یعالم زندگ(

مـورد   یانسان وجود از يا نحوهمثابه اخالق به ی)، ستیالیستانسیاگزي (وجود ردیکرو در
مانند نقـش بـر روي دیـوار نیسـت؛      یعارض زیچبراي انسان اخالق گیرد.  پژوهش قرار می

. افتـه اسـت  یظهور او يوجودابعاد  ژه ویو يادهایبن ه برکاوست  ل وجودک از يا که نحوهبل
و در آن چـارچوب   یآدمـ  وجـود  يادیـ بنهـاي   جنبـه  بسـتر  در اخالق راي، وجود ردیکرو

 عـدم اصـالت در وجـود    اصالت و، ستنیان روابط زیم بودن و عالم درکند؛ مانند  بررسی می
ی، گاهآمرگ ی، معنابخشیی، تنها، انسان يریناپذ یفتعر، تیماه بر تقدم وجود، تفردی، آدم

 پوســت و انســان گوشـت و  و یت دادن بـه انســان انضـمام  یــاهمي، آزاد، اراده، تیمسـئول 
، مینـ ک ریتفسـ  فهم وتی سیالیستانسیاگز ییادهایاساس بن بر اخالق را اگر.  ... دار و استخوان
  3.ل گرفته استکش يرد وجودیکاساس رو بر، اخالق مورد در دگاه مایآنگاه د

  ليليتح و صيفي، تواي صيهتوپژوهي  اخالق. ۵ـ۱
ي، ا هیتوصـ  پژوهـی  اخـالق ، ردکـ بـدان اشـاره    پژوهـی  اخالق توان در می هک يگریم دیتقس
  .است یلیتحل و یفیتوص

ي ا دسـتور یـ  ياخـالق هنجـار   ةحـوز  ق دریـ ه مربوط به تحقک يا هیتوص پژوهی اخالق
ـ ا. دارنـد  یمصـداق  ۀه جنبـ کباشد  میاخالق  مورد مباحث در از يا مجموعه ،است ن نـوع  ی

هـاي   دهیمحمول پد، ین مقاما در. ن اخالق استیادیم بنیق مفاهیافتن مصادی یپ پژوهش در
ـ نبا و دیبا، بد خوب و یعنیاخالق  يادیاز هفت مفهوم بن یکی یاخالق  خطـا  صـواب و ، دی

ق یمصـاد افتن یـ  يه بـرا کـ اسـت   يادآوریـ الزم به . باشد میفه یوظ و) نادرست درست و(
ن نـوع  یـ روش اك. هـم محتـاج مـال    م ویف آنها هسـت یتعر ازمندیهم نی، محموالت اخالق

 يریـ گ لکشـ نیـز  اخـالق   در؛ حاصـل آن  اسـت  يشهود و یعقلی، ق تجربیپژوهش به طر
اخـالق  یی، اخـالق دانشـجو  کی، اخـالق پزشـ  ي، اخـالق اقتصـاد  مانند  يمتعددهاي  شاخه

  .باشد می... و یاسیس
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یـن قسـم   ا. اسـت  یاخالقـ  امور مطالعه در ق ویمربوط به تحق 4ی،فیتوص پژوهی اخالق
، ین مقـام ا در. پردازند می ج آنهاینتا و آثار، اتیاخالق) لیتعل ف ویتوص( نییبه تب، مطالعات
مثـال در  ، در سـطح واقـع  ( ل آنیـ و هم به تعل یاخالقهاي  دهیف پدیتوص و یستیهم به چ

 ج آنهـا پرداختـه  یبـه نتـا   زین ش آن ویدایپ علت وقوع وان یبه ب یعن)، یجامعه سطحِ روان و
  .اخالق شناسی روان و شناسی جامعهمانند ؛ شود می

و بـه   دارنـد  یمفهـوم  ۀجنبـ مربوط به مباحثی اسـت کـه کـامالً    ی، لیتحل پژوهی اخالق
 اخالق مطرح درهاي  استدالل وها  گزاره، جمالت، یممفاه، مورد الفاظ در یلیمطالعات تحل

  5باشد. میمربوط 

  اخالق در» روش ومهارت، آموزه« سه جنبه حسب وجود اقسام پژوهش بر. ۵ـ۱
. گرفت نظر در زیاخالق ن مهارت در روش و، آموزه یلک محور توان بر یم را پژوهی اخالق

  رد:کبدان توجه  پژوهی اخالق د دریه باکاست  اخالق متصور سه جنبه در
 ح محتـوا در یتوضـ  ان ویب ات وینظر ق دریتحق ازاست ه عبارت کاخالق  ةآموز ۀجنبالف) 
  ؛»یاخالق ۀیا نظریخود اخالق « و» اخالق يادهایبن« مقام دو

 يبـرا  ازیـ ن مـورد هـاي   گام وها  وهیش، مراحل ازاست ه عبارت کاخالق  روش در ۀجنبب) 
 یعنـ ، یاخـالق  ةاز آمـوز  یدن بـه بخشـ  یه همان تحقق بخشـ کوصول به اهداف اخالق 

تقرب  يبرای، مک و یفکیجهت  از یروش یلهاي ک هیتوص یبررس. است یه اخالقینظر
  گیرد؛ مورد پژوهش قرار مین مقام یا دری، امر ضد ارزش ز ازیپره و یارزش به امر

تحقـق   يبـرا ی، عملـ هایی  نیتمر وها  مهارتها،  یکنکت ۀاخالق به ارائ مهارت در ۀجنبج) 
ی، عملـ هـاي   نیتمـر  وها  مهارت وها  یکنکت یبررسمربوط است.  یه اخالقینظر یعمل
  گیرد. حیطه مورد پژوهش قرار مین یا در

  »اخالق به مثابه« اساسِ بر پژوهي اخالق. ۲
، شـود  می اخالق لحاظ مورد ه درک يا یژهات ویثیح بر یمبتن تواند میاخالق دربارة پژوهش 

آن  در را یمختلفـ  یپژوهشـ ابعـاد  توانـد   می اخالقهاي گوناگون  جنبه اساساً. ردیصورت گ
بـه  . میابیـ دسـت   پژوهـی  اخـالق  در یموضوعات ن اساس به محورها ویا بر و. سازد ارکآش

 ةوین شـ یـ واقـع ا  در. افـت یدسـت   زیـ ق نیتحق یلکتوان به اقسام  ی، میلک ةوین شیدنبال ا
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 ایـ » اخالق بـه مثابـه  «اساس  بر پژوهی اخالقتوان  می را پژوهی اخالقحوزه  در يبند یمتقس
 و یقـ یانتظارات حق زین اخالق وهاي  جنبه، ن مقامیا در. نام نهاد» جهت ث ویح اخالق از«

 یعنـ یـ   بـه اخـالق   يردیکـ ن رویچنـ . کنـد  تعین مـی  را یپژوهش ةژیو ةآن حوز از یفلسف
 لسـوفان معاصـر  یف ازبرخـی   آثار توان در یم راـ    »اخالق به مثابه« اساس پرداختن به آن بر

ه کـ بل؛ مینـدار  ارکسـرو  7»ياخـالق بـه معنـا   « ن مقام بایا ه درکروشن است  6مشاهده کرد.
ـ ا برافزون ، اخالق شده است از هک يمتعدد یمعان ه باکن است یا سر سخن بر اخـالق  ، نی

متنـوع  هاي  در حوزهي متعددابعاد  دارها ویپد، نمودها، ها قالب را در ه خودکاست  یقتیحق
ـ ا از یـک  ه هـر کـ  يا به گونـه ؛ ساخته است ارکآش... و یخیتاری، علمی، اجتماعي، فرد ن ی

  .ق استیتحق و یبررس ازمندیو ندارند استقالل  ت ویموضوع، نمودها
 هکـ  یمفروض ن وکا ممی موجودهاي  جنبه، ه نمودهاکن است یاروي  پیشحال پرسش 

ـ ا از یبه برخـ ، لیذ در ند؟ا دام، کتوان در اخالق سراغ گرفت ی میمل فلسفأبا ت  نمودهـا ن ی
  شود: می اشاره

  علم اخالق به مثابه دانش و
اخـالق بـه مثابـه    : اخـالق  ۀرشـت  8؛یدانشگاه و یاخالق به مثابه رشته علم: علم اخالق

  ؛دستگاه نظام و
  یروش اخالق؛ اخالق به مثابه روش؛ ینظام اخالق

؛ یاخالقـ م یپـارادا ؛ میاخـالق بـه مثابـه پـارادا    : یمهارت اخالقـ ؛ اخالق به مثابه مهارت
  9؛دیاخالق به مثابه نگرش ود

  10؛ا وجدانی یشش درونک ش ویگرا، لیاخالق به مثابه م : ید اخالقید
  ؛یاخالق به مثابه جامعه اخالق: یوجدان اخالق ل ویم

  :11اخالق به مثابه سنت :مند خیتار اخالق به مثابه امر
  ؛یاخالق ۀاخالق به مثابه تجرب ؛رسوم اخالق به مثابه آداب و: یسنت اخالق

  ؛عادات/  اخالق به مثابه عادتـ  ،اتی/ خلق اخالق به مثابه خُلق
  كسلو و ریاخالق به مثابه س

  ؛پرستش اخالق به مثابه عبادت و :یاخالق عرفان
  ،اندرز و اخالق به مثابه پند: یپرستش اخالق

  .اخالق به مثابه گفتمان



   ۱۳۱ پژوهي اخالق رةي به گستنگاه

  ؛زبان يا اخالق به مثابه نحوه: یگفتمان اخالق
  يدئولوژیا / ابزار يدئولوژیاخالق به مثابه ا: خالقزبان ا

  :قدرت نقد يبرا يا وهیش اخالق به مثابه منبع و
  ی اخالق به مثابه فلسفه اول

  12یا فلسفه اخالقیفلسفه اخالق محور  ای یکزیاخالق به مثابه متاف
  . ...و اخالق به مثابه نحوه وجود

  مورد اخالق در ليات كسيمتق .۳
 در یلـ کمات یتقسـ  بـر  یمبتنـ ، یـرد گ می اخالق صورت ةه درحوزهایی ک پژوهش ازبرخی 

ـ بـا ا  ییآشنا. ش فرض دارندیپ را در ین اقسامیچن اخالق است و مورد خود مات ین تقسـ ی
 ییمبنـا نیـز   مربوط به اخالق باشـد و هاي  پژوهش يبا مبنا ییآشنا ۀنیزم تواند ، میهم یلک

  دربارة اخالق شود. قاتیتحق يبرا

  ديني و غيرديني اخالق. ۱ـ۳
مقـدم   یشناس انسان بر یخداشناس، هین نظریا در. است اخالق خدامحور اساساً ینیاخالق د

 امـر  در ینـ یاعتقـادات د  مـان و یدادن ا دخالت و ریثأت ینیاخالق د یاساسویژگی . باشد می
 اعتقـادات  مـان و یچـارچوب ا  ه درک یاخالق ازاست عبارت  ینیاخالق د. باشد میاخالق 

خـواه   ینیخواه ضـدد ـ ی   نیردیاخالق غ. ن وابسته باشدیبه دشکلی به  ل گرفته وکش ینید
  را ندارد. یژگین ویاـ  ینیرضددیغ

البـدش  ک و، دیتوح آن بر ياکه اتکن است یا بر نظر یاخالق اسالم مورد در، ي مثالبرا
درمـان   يبـه جـا  ـ ي  ریشگیروش آن پ و، هدف آن ذات خداوند؛ است دیروح توح يحاو
  :معتقدند زین گرید یبرخ 13.استـ  یل اخالقیرذا

ن یا از دن به اوست ویمحبت ورز دل و نشستن خدا در توجه به اساساً یاخالق اسالم در
ـ او  ریعشق به غ و یدلبستگهاي  ه رشتهکق است یطر ـ همـه رذا  ۀه سرچشـم ک ، ل اسـت ی

ـ  جهـل  علـم و تنها  لهئمس، یاخالق اسالم اساس در ینبرا. گسسته خواهد شد  ه محـور (ک
  14.محبت داشتن است دن ویعشق ورز یله اصلئه مسکبل؛ یستن) باشد یی میاخالق ارسطو

  ین است که:ا بر یبرخ نظر زین یحیت اخالق مسیمورد ماهدربارة 
 و یامل وحکبا مجموعه  یاساس چنان به طور ت رایحیمس یام اخالقیه پکاست  یدگاهید
ـ نا، تـر  بافت گسـترده  ردن آن ازکجدا يبرا یهرتالش هکداند  می مرتبط یشاف الهکان ام ک
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به  راها  انسان یسرنوشت واقع و ریت خیحیه تنها مسکآنجا  از، ینا افزون بر. ماند خواهد
، دهد قرار می خطاب شان را موردیا، هستند ه واقعاًکگونه  آن، جهینت در اند وینما می شانیا

ـ طر م ازیبتـوان ه کندارد  ت وجودیحیمس جز يگریراه د ـ خ، ق آنی ـ  ری  ش رایخـو  یواقع
 دسـترس همـه و   در یام اخالقیبه پ ت رایحیتوان مس می هکده ین عقیا، رو ینا از. میبشناس

 از، استکفروی ـ سیع با یچ ارتباط اساسیواقع بدون ه در وـ  اش یخیجامه تار مستقل از
 یرخ ةدربار یقیمعرفت حقچ یه یشاف الهکان و یوح از يرا جدایز؛ اساس نامعقول است

  15.وجود ندارد شرّ و

  والركرسغي و اخالق سكوالر. ۲ـ۳
 ییشناسـا  بـر  یشناسـ  انسان، هین نظریا در. است محور ی انساناخالق اساساً والرکاخالق س

 و یانسـان هاي  تیاساس ظرف بر والرکاخالق س. تقدم دارد... و یخداشناس گر مانندیامور د
گیـري   تاریخ انسانی، منابع شکل بدن، جامعه و، شود. عقل، روان انسانی تعریف می چارچوب در

. را نـدارد یا غیرضدسـکوالر) ایـن ویژگـی    ر چنین اخالقی است. اخالق غیرسکوالر (ضدسکوال
 بـراي ، رو شـود. از ایـن   تعریف می فهم و، با اخالق دینیدر مقایسه اخالق سکوالر  معموالً
  پردازیم. آن با اخالق دینی می ۀماهیت آن، به مقایس شدن هر چه بیشتر روشن
 ینـ یفراد يامـور ی، اخالقـ  يرفتارهـا  وهـا   شـه یاند، ها زهیانگ، اتین، والرکاخالق س در

مسـتقل   ياما اخالق امـر ؛ ن ارتباط وجود داردید و یان اخالقم؛ با اینکه شوند می محسوب
  شود: می مین ترسیاخالق چن ن باید ۀرابط، یستیوالرکدگاه سید از. ن استید از

ـ طر ه از، کعت عقلیه شرکن است یاخالق ا ن وید ۀباب رابط سم دریوالرکس ۀیجانما ق ی
ـ  یرونیامبران بیق پیه از طر، کعت نقلیشر بر، شود می الهام یبه آدم یدرون امبریپ  یبه آدم

قابل جمـع   سازگار و ینید ینیب با جهان والرکاخالق س، ینبنابرا. تقدم دارد، شود می الهام
 عـدالت بـر   یباب اخـالق اجتمـاع   ه درکن معناست یوالربودن اخالق بدکس رایز؛ است

 یه شخص فهم نادرستکشود  می ن چارچوب موجبیگرفتن ا دهیناد.... عت تقدم داردیشر
 یخداشناس بر یشناس ی، انسانسم اخالقیوالرکس نظر ازد. نکل یشارع تحص يم خداکح از

همت به  ش ازیپ یآدم و تقدم دارد يدار نید و یشناس یند ت بریه انسانک چرا؛ تقدم دارد
 یالزامات وها  وم ارزشکمح واجد و، بودن عاقل بودن و به صرف انسان رش آن ویپذ ن وید

 یـک به  ند ویاو یاخالق و یعقالن و یت انسانیهو يات ِهنجاریمقتض لوازم و ه ازکاست 
 یرآدمیتفس برداشت و ه همان فهم وی کشناس نید و، رندیگ می سرچشمه ت اویانسان معنا از

 قـرار  یاخالق و یمعرض نقدعقالن دري، ورز نید و يدار نید و، است ینیدهاي  آموزه از
ن باورند یا بر ینیهواداران اخالق د، گرید يسو از. اند یابیاخالقاً قابل ارز و عقالً دارند و
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ه کنیم اکبه ح یاخالق يدهاینبا دها ویبا و ینینه فراد، ینید ي است درونا ه اخالق مقولهک
قلمـداد   ینیپژوهش د اخالق ن ویمنطق فهم د از یبه عنوان بخش توانند ینم، اند ینید درون
ـ غ ینیه اخالق دکاند  یقت مدعیحق ه درین نظریهواداران ا. شوند ـ   از ری  والرکاخـالق س

هاي  ارزش صورت تعارض با در یفقهمتون  ن ازیعالمان دهاي  برداشت وها  فهم است و
سـت  ین مجـاز  و حق ندارد یمنؤچ میه و دهند یدست نم از را اعتبارخود، والرکاخالق س

 و ردیده بگیناد والرکاخالق سهاي  ارزش آن با يناسازگار به خاطر صرفاً را یفقه یمکح
ـ به د را یامکن احیمجتهدان حق دارند چن هم مفسران و یعنی؛ ندکبدان عمل ن ن نسـبت  ی

ـ ن دیمطابق ا. نندک يرویپ یامکن احیچن هم مقلدان موظفند از دهند و دادن  نسـبت ، دگاهی
 مان اسـت و یا انت وید يمقتضا، به خداوند والرکاخالق سهاي  با ارزش ام ناسازگارکاح
ـ هـاي   شان با ارزش يناسازگار ام به خاطرکن احیگرفتن ا دهیناد ـ  یاخالق  ینـوع  والرکس

 و يهـو  مـان و یضـعف ا  و یسست، تسامح تساهل و از و رود یم مارن به شید بدعت در
ـ   بـا  ناسازگار ینیام دکاح از يرویپ منان درؤم. ردیگ می هوس سرچشمه  والرکاخـالق س

  16؛مأجورند و معذور
  اخالق سکوالر شده است: هاي دیگري نیز از توصیف

ـ بـر د  یمبتن، آنها م برکحا يهنجارها رفتارها و، صفات یچگونگ گرایشی مربوط به دگاه ی
علم  اد ویبن مطلق عقلِ خود و يه خواستار دخالت انحصارک ینیت دیمرجعیا ضد ینیدیرغ

ت مطلـوب آن  یتنها غا، بشر یرفاه اجتماع و يویسعادت دن، بوده یم امور زندگانیدر تنظ
ـ قداسـت قا  ت ویخاص حج یسخن گروه يبرای، نیروان هر دیپ 17؛است  آرا و انـد و  لی
ـ دانسـتن غا  يمعتقد باشد برا یسکاگر . رندیپذ می وچرا چون یب اام آنها رکاح م ویتعال ت ی

بـه نـام    یدر متون خاص ه معموالًکـ   ن افرادید به سخنان ایبا، دن به آنیراه رس و یزندگ
ـ یبـه اخـالق د   یسکن یدر آن صورت چن؛ ردک مراجعهـ   استمتون مقدس گرد آمده   ین

د یدن به آن نبایرس و یت زندگیفهم غا يه براکباور داشته باشد  یسکاما اگر ؛ قائل است
  18.کرد، به اخالق سکوالر اعتقاد داردبه متون مقدس مراجعه 

  خيتار اخالق در يلك ادوار :ياخالق ادوار. ۳ـ۳
 یطـ  در تـوان اخـالق را   . میگرفت نظر در زیآن ن یخیتار توان اخالق را براساس ادوار یم

  رد:کم یتقس شتریببلکه ی لک ةدورخ خود به پنج یتار

  يياخالق ابتدا ةدور
 ش ازیسـال پـ   دو هـزار  ن تـا حـدود  ینخستهاي  زمان در یبه اخالق انساناین دوره مربوط 

 ندارد وجود یانسان كسلو اخالق و مورد در يپرداز هینظر، ن دورهیا در اساساً. است الدیم
  .استمعطوف اجتماع  فرد و مورد در یبه دستورات متعارف اخالق اخالق عمدتاً و
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  ياخالق شرق ةدور
ال کمشـتمل بـر اشـ   شـود و   مربـوط مـی  آن  پـس از  الد ویم ش ازیسال پ به هزاراین دوره 

  اشاره کرد:توان به چند نمونه  می، انین میا از. است یمختلف
. استی) انه وعرفانیصوف( محور اضتیر و محور كسلو ی: اخالقيشادیاخالق اُپان) الف

 یاضـت یر و كسلو ست ازا سعادت عبارت« رد:کشادها مالحظه یاُپان توان در یم وه رایش نیا
ه کـ وصول به حق حاصل گردد ، آتمن به بِرهمن برسد یعنی؛ قت برساندیرا به آن حق ه ماک
  19.»ق استیالحقا ۀحقیق او

 مورد ن دریمتعارف چ و یاخالق سنت آداب و ه برکیت :)م.ق6ی (وسینفوسکاخالق ) ب
انسـان  ، ن اخالق بر محبتیا در. ن اخالق استیاهاي  مشخصه ومت ازکح خانواده و، فرد

  اند: ین گفتهچن یوسینفوسکچارچوب اخالق  مورد در. شود می دکیأت ياکزیپره و یدوست
ـ کمات یمتعارف] اساس تعل [و ل اخالق سادهیفضا ـ  وس راینفوس ـ ا. دهـد  مـی  لکیتش ن ی
ـ پا بـر  ملـت را  یزنـدگ  و، کم عقلمحاساس  بر ومت راکان حکمات اریتعل ، عـدالت  ۀی

بـه  . سازد یم اعتماد استوار نان ویاطمي، رو انهیم، تیخلوص ن، صداقت، رکتفي، ارکدرست
 آوردن احتـرام و  جـا ه ب و گرید افراد و نفس خود فرمان وجدان در يرویپ، گریعبارت د

مات یتعل جهان در یلکام عقل کاح ياجرا، لمهک یک در گران وید و م نسبت به خودیتعظ
 و آثـار  مفسـر]  شارح و [و حافظ او گردآورنده و...  گردد یم گر ن دانشمند بزرگ جلوهیا

  20.استن بوده یات منقول چیروا
ـ  پـنج دسـتور   بـا  یسـت یاخـالق بود  در، اول ۀمرتبـ  در :)م.ق6ی (ستیاخالق بود) ج  رو هروب

 اما در 21؛یمست دروغ وی، جنس یآلودگي، دزد، قتل موجودات زنده از: زیپره یعنی؛ میهست
ـ ا از ییرهـا  يتـالش بـرا   و یآدمـ  يمحوربودن رنج برا بر نظر، دوم ۀمرتب . ن رنـج اسـت  ی
ـ با. اسـت  به خود ین وابستگیهم، یابد ییآن رها از دیه باک ین رنج آدمیتر مهم  خـود  د ازی
 یـک  خـود] بـودا   ی[نفـ  خودـ   آموزه نه« د:یهمه رس يبرا یخوراگ غم ۀبه مرحل و شد رها

ـ ا. ردکـ  رد را یعیمابعدالطبهاي  بودا قاطعانه آموزه. ستین یعیمابعدالطب ةآموز  ن آمـوزه در ی
، زنـدان طمـع   د ازیبا ها . انسانبه تجربه انسان است یعمل و یاخالق امالًک کمک ۀارائ صدد

 زیـ پره، نـدارد  یدوامـ  ه بقا وک قراردادن خود محور از، خود از و ندیایرون بیب ینادان نه وکی
، گفتـار ، شـه یاند، دانـش  به دسـت آورد:  درست را زیهشت چ دیال بایام كتر يبرا 22.»نندک
 و یتـوان بـه اخـالق زرتشـت     میبه همین منظور  23.یدلیک و یآگاه، وشش، کستیز، ردارک

  .ردکاشاره  زین...  و يمانو
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 شـده و  الد آغـاز یم ش ازیقرن پنجم پ زمان سقراط در ازاین دوره  :یونانیاخالق  ةدور
تنظـیم شـده    افالطـون و  سـقراط مانند توسط فیلسوفان یونانی  اخالقی است که عمدتاً مشتمل بر

 انجام فضایل و حقایق عالی هستی)، شجاعت (در بر دانایی (نسبت به مبادي و کیدأاست. ت
 عـدالت (تعـادل در   مین امیـال) و أتـ  داري (در و مسئولیت آنها)، خویشـتن  پذیرش پیامدها

  24.است یونانیاخالق  ن عناصریتر مهم از)، مقام عمل اعتدال در خود نفس وهاي  جنبه
ش یقرن سـوم پـ   حدود از، عمده به طور توان یم ان راین جریا :یبآم یونانیاخالق  ةدور

 ان وکاکشـ ، انیـ وریکاپ، انیـ رواق یاخالقـ هـاي   دگاهیـ د. در نظـر گرفـت   الد بـه بعـد  یمـ  از
  25.ن دوره استیمربوط به هم) نیمانندفلوط( انینوافالطون
. اسـالم اسـت   ت ویحیمسـ  مربـوط بـه ظهـور    ن دوره عمـدتاً یاوج ا :ینیاخالق د ةدور

قـرن هفـتم    را از یاخـالق اسـالم   و، يالدیقـرن اول مـ   از را یحیاخالق مس ةتوان دور می
  .گرفت نظر در به بعد يالدیم

قـرن   ازـ   يروشـنگر  عصـر  عمده از توان به طور یم ن دوره رایا والر:کاخالق س ةدور
  اند. دورهن یمهم اهاي  تیشخص از بنتام و کانتدر نظر گرفت.  به بعدـ جدهم یه

  يعلمي، نيدي، عرفاني، اخالق فلسف. ۴ـ۳
 یعلمـ  و ینـ یدی، عرفانی، م آن به فلسفیتقس، داردد اخالق وجو مورد ه درک يگریم دیتقس

 آنهـا در  اسـتناد  روشِ مورد اساس منبع و بر راها  ن اخالقیا زیتما توان تفاوت و . میاست
ب یبه ترت یعلم و ینیدی، عرفانی، استناد اخالق فلسف منبع مورد. گرفت نظر اخالق در امر

دانشـمندان   و ینـ یمنـدرجات متـون د  ، عارفـان ، لسـوفان یفهـاي   دگاهید آرا واند از:  عبارت
  است. یتجرب و ینقلي، شهودی، ب عقلیبه ترتنیز آنها  ةاستفاد روش مورد. یتجرب

  پژوهي اخالق ةحوز ه دريپا ه وياصطالحات اول. ۴
بایـد بـا   پژوهـی   اخـالق  مـورد  انـداز خـود در   سـاختن چشـم   پربـار  نیـز  تکمیل تحقیـق و  يبرا

  :شود آشنا باشیم. در ادامه به برخی از این موارد اشاره میپژوهی  اخالق اصطالحات مطرح در

  اخالق
در سـطح  . دیآ یم به شمار پژوهی اخالقان یجر در يمحور ن موضوعینخست، »اخالق« خود

امـا الزم  . ستین کیش، به نام اخالق وجود دارد يزیه چکنیمورد ا در، فهم متعارف و كدر
ن یـ قالـب ا  در یعنی د؛یازیار دست کآش ت ملموس وین واقعیف ایتوص ف ویاست به تعر
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ف یـ تعر. دیشـ یاندیسـته  شا یبه پاسـخ ، دام استکف آن یتوص ست ویه اخالق چکپرسش 
 مـا  ه تصـور کمهم آن است  ۀتکاما ن؛ ت آن استیواقع ةنحو ما از تصور ةدهند ، نشاناخالق

 ارکآشـ را ق یـ تحق يوسـو  پژوهی، سـمت  اخالقراه  همان آغاز در، مقومات آن اخالق و از
  شود: می اخالق اشارهي ها فیتعربرخی نجا به یا درسازد.  می

 را یوسـط  ه حـد کـ اسـت   يا هکـ مل، لتیفضـ «: ل استیرذا ل ویمربوط به فضا، اخالق
لـت مقابـل آن   یرذ [و اسـت  سـازگار  ین عقلـ یمـواز  بـا  ما درسـت و  يه براک ندکانتخاب 

 27؛عـدالت  و یرخـواه یخی، ل اجتماعیفضا ازاست عمده عبارت  اخالق به طور 26؛»است]
، لتیفضـ ماننـد   يا یـژه م ویمفـاه  به صـدور ، آن نسبت به امور ه درکاست  یتیاخالق وضع

اصـطالحات   از یکـی  ماهاي  ه گفتهک يم مواردیت عظیثرکا در« م:ینک می اقدام...  لت ویرذ
ـ با، درسـت ، فهیوظ، لتیرذ، لتیفض ی قضـاوت اخالقـ   مـا ، بـردارد  در را بـد  خـوب و ، دی
 يبـه سـو   ه انسـان را کـ  يارکخود یعامل درون یکدشدن به یمق یعنیاخالق « 28.»مینک می

  29.»دینما یم نارک بر ها يبد از داده وسوق ها  یکین
قالــب  آنهــا در آنگــاه ظهــور احساســات و عواطــف و ةحــوز قرارگــرفتن در، اخــالق

 یاساسـ  عناصر زیآم جانیاحساسات ه عواطف و« است: امر ایالزام  مشتمل برهایی  قضاوت
 ین نـوع یه مبـ کـ بل؛ سـت یقت نیحق یکان یبی، قضاوت اخالق... دهند می لکیتش اخالق را

 لبـاس مبـدل ظـاهر    لفافـه و  ه اغلـب در کاست  يزاریب عشق و، نفرت ل ویم، دیام ترس و
 30»يوجـه اخبـار   نـه در ، ان شـود یـ ب يامـر  ایـ  ید به صورت التزامـ یبا ين داوریا. شود یم
 ةدربـار ؛ آن اسـت  افـراد  رفتـار  مـنش و  ةجامعه دربار در يد جاریعقا از یاخالق دستگاه«
  31».داشته باشند دیبا یمنش و تارآن جامعه چه رف ه افرادکنیا

  علم اخالق
دانـش   سنخ علم و از یدوم و، واقع سنخ امر از یاولدارد؛ تفاوت ، »علم اخالق« با» اخالق«

علـم  «ی سـت یچ با پرسش از، زین» اخالق«ی ستیچ پرسش از ،نیبنابرا است. واقع باب امرِ در
 اسـت یدانـش س «انـد از:   عبارتعلم اخالق هاي  فیتعربرخی . بود متفاوت خواهد» اخالق
 ور ی خاص بهـره رتیس ه شهروندان را ازکنیا يبرا؛ برد یم ارکبه  را خود يرویهمه ن اخالق
شـناختن   عبارت اسـت از « 32؛»ف توانا سازدیبه اعمال شر ند وکلت یفض يدارا یعنی؛ سازد

 يآنها برا ۀدانستن معالج و گریدیک آنها از بد و یکن زیتم ات وکل ملیفضا ل صفات ویرذا
  33».ب نفسیتهذ
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  اخالق ةفلسف
 مـورد  ه درکـ شـود   مـی  گفتـه  یفلسـف  و يمباحث نظـر  ل وئمسا ۀفلسفه اخالق به مجموع

ه هـایی کـ   تابک قات ویتحق ن مجموعه مباحث دریا. ردیگ می علم اخالق صورت اخالق و
، علـم اخـالق   ۀفلسـف  ماننـد هـایی   حوزه و ها ل عنوانیذ در، ردیگ می اخالق صورتدربارة 

، واقع درشوند.  بررسی می یفیاخالق توصو  یالنفس اخالق علمي، اخالق هنجار، فرااخالق
در نظر گرفت. ن مجموعه مباحث متنوع یابراي توان  می هکاست  یاخالق عنوان عام ۀفلسف

  34شود: می اشارهاند،  ارائه داده ورکمذهاي  حوزهدربارة ه محققان ک یحاتیبه توض، یلذ در

  فلسفه علم اخالق. 1
و  یـک زیعلـم ف  ۀفلسـف ؛ ماننـد  علوم دانسـت  ۀفلسف ۀمجموع ریز دیبا علم اخالق را ۀفلسف
علـم   ۀموضوع فلسـف  یول؛ اخالق است خود، موضوع علم اخالقشناسی.  روانعلم  ۀفلسف

دانـش  ، علـم اخـالق  ، ینبنـابرا . واقع امرمنزلۀ به  اخالقِ نه خود، ، علم اخالق استاخالق
 ــ  ينظر یشناس به علم ن اصطالح ناظریا. است دوم ۀدرج فلسفه علم اخالق و، اول ۀدرج
از نظـر  ، شـوند  مـی  ن حوزه مطرحیا ه درهایی ک پرسش. علم اخالق است مورد در یخیتار

 ادواری)، رفلسـف یغ و یفلسـف ( گریعلوم د ارتباط باي، مباد اصول و، تیغا، روش، موضوع
 تفـاوت آن از ، بـودن آن  ي علـم معنـا ، عوامل تحـول  علل و، خیتار تحول در ریسی، خیتار

  اند. . مربوط به علم اخالق.. و گریعلوم د

  اخالق فرا. 2
ل یـ ذ ه دراسـت کـ  اخـالق   ةمباحث دربار از يا وعهمجم شاملی، لیاخالق تحل ای فرااخالق

  شود: می اشارهها  بدان

  ی اخالقفلسف یشناس زبان) الف
 مطلوب و، بد خوب واند از:  عبارتن آنها یتر که مهم یاخالق میمفاه الفاظ و یمعناشناس. 1

 دیبا)، نادرست ا(ی خطا و) درست ا(ی صوابی)، م ارزشیمفاه الفاظ و( ارزشمند، نامطلوب
 ورکمـذ هـاي   واژهکـاربرد   ی).م الزامـ یمفـاه  الفـاظ و ( تیمسـئول  و، فیلکت، فهیوظ، دینبا و

مسئله  ن مبحثیا در. روند یم ارکبه  زین قلمرون یا درولی ، ستیبه قلمرو اخالق ن منحصر
روند، دقیقاً به چـه معناسـت؟    به کار میاخالق  در ها ین واژها از یک هر یوقته کن است یا

 آن واژه دارد؟ یراخالقـ یغ یمعـان  ایبا معنا  یچه نسبتها  ن واژهیا از یک هر یاخالق يمعنا
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ا ی كمال دارد؟ ها واژه ریسا یاخالق یمعان با یچه نسبتها  ن واژهیا از یک هر یاخالق يمعنا
  ست؟یچها  ن واژهیاربرد اک اطالق وهاي  كمال

 الفـاظ و  يحـاو هـاي   جمـالت و گـزاره   یعنی، یاخالقهاي  گزاره ل جمالت ویتحل. 2
 و يریـ ا همـه تقر یـ  انـد  يا هیتوصـ  و يریهمـه تقـد   یاخالقـ هاي  ا گزارهیآ :یم اخالقیمفاه
وجـود دارد؟   یچهـارم نوع  ایو  اند یفیتوص گرید یبعض و يا هیتوص یبعض ا، یاند یفیتوص

و ف یالکـ تو هـا   ارزشبیانگر ا یاند  واقع امور انگریبیی، ل نهایتحل دری، اخالقهاي  ا گزارهیآ
  ستند؟یسنخ ن یک ه همه ازکنیا ای

  یاخالق یشناسوجود) ب
 وجـود  یاخالق یاتیواقع عالم ا دریآ نه؟ ایدارد  وجود يا یآفاق ای ینیع یقت اخالقیا حقیآ

اشـف  ک مـا  م؟ینک می قرارداد آنها را م ویآور می دیخودمان پد ات راین واقعیه اکا آنی دارند
  جاعل آنها؟ ایم یهست یق اخالقیحقا

  ی اخالقشناس معرفت) ج
 رد؟کمتصف  ینیرعیغ و ینیا الاقل به عیذب ک توان به صدق و یم را یاخالقهاي  ا گزارهیآ
چنـین باشـد، روش    ایـن  اگـر  ا نـه؟ ی ردکا مستدل یتوان موجه  یم را یاخالقهاي  ا گزارهیآ

 یعقـل چـه نقشـ    یاستدالل اخالقـ  ایه یتوج در اخالق چگونه است؟ ا استدالل دریه یتوج
 ؟دارنـد  یوجدان چـه نقشـ   و، عاطفه احساس وي، نگر ، درونشهود از یک هر؟ ندک می فایا
م کـ ح در يریپـذ  میا تعمـ یـ م باشـد  یه قابل تعمکاست  یرفتنیپذهنگامی  یم اخالقکا حیآ

ـ ی یا ذهنی یساختار جسمان از کیحاهاي  گزاره توان از می ایآ ست؟یشرط ن یاخالق  یا روان
افعال  ج مترتب برینتا و ا آثاری یاجتماع یزندگهاي  تیا واقعی بشرهاي  ییا توانای یآدم فرد

  ا نه؟یرد کاستنتاج  یام اخالقکسلسله اح ی، یکانسان
بسـتگی دارد؛   فلسـفه  گـر یدهـاي   شـاخه  ازبه بررسی برخی  یلیل اخالق تحلئحل مسا

  .»کنش ۀفلسف ذهن، و ۀشناسی، فلسف مانند منطق، فلسفه منطق، فلسفه زبان، معرفتهایی  شاخه

   ياخالق هنجار-3
  اند از: عبارت 35يا هنجاری ياخالق دستور مجموعه مباحث مربوط به

افعـال   كتـر  انجـام و  در احـوال عـام   اوضـاع و  بـد و  افعال خوب و یلک كمال) الف
چـه   شـود  نییاساس آن تع ه برک یلکشرایط  و یلک اریمع یستیچ ق دریتحق یعنی ست؟یچ
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 یانسـان ( افعـال  از کیـ  دامکـ  ارزشـمندند؟  و نـامطلوب  ایـ مطلـوب  ، بـد  ایخوب  يامور
، گـر ید ریـ بـه تعب  رنـد؟ یانجام گ دینبا ای دیبا و اند فیلکت فه ویوظ، خطا ایصواب ي) اریاخت
  ست؟یچ اند یضاح شدها) الف بند( فرااخالق ه درک یم اخالقیق مفاهیشف مصادک كمال

تـرك افعـال    انجـام و  احوال خـاص در  اوضاع و بد و مالك خاص افعال خوب و) ب
چگونـه  ، بـه عبـارت دیگـر    کـرد؟  یا نباید احوال خاص چه باید کرد اوضاع و در چیست؟

 خاص تطبیـق اطـالق و   انواع موارد موارد خاص یا بر بر معیارهاي کلی اخالقی را واصول 
ماننـد   هـاي مضـاف   اخـالق  هاي هنجاري خـاص و  اینجاست که انواع اخالق اعمال کنیم؟

تعلم، اخالق محیط زیست، اخالق قضایی،  اخالق تجارت، اخالق پزشکی، اخالق تعلیم و
 ۀدهند که فلسـف  تشکیل می اجزاي یک کل را و آیند اخالق هنري پدید میو  اخالق سیاسی

  .شود می خوانده 37یعمل ای ياربردکا اخالق ی 36یعمل کاربستی یا کاربسته یا
هنـر    آیا هنر باید براي  که  است  این  مهم  هاي پرسش از  یکی  هنري  در اخالق،  مثال  براي

  سیاسـی   اخـالق ،  مضـاف   یا ياربردکاخالق  از اقسام  گرییکی د.  اخالق  باشد یا در خدمت
در   کـه   اسـت   ایـن   اخـالق   هـاي  و سایر شاخه  سیاسی اخالق  میان  عمده  تفاوت  یک.  است

همـه  . نباید کرد  باید کرد و چه  چه  قدرتدرمورد   که  استباره  در این  بحث  سیاسی  اخالق
  لئمسـا . سـازند  را مـی   سیاسی  قاخال، شوند می  قدرت ةحوز به  مربوط  که هاییباید و نباید
  روابط  به  مربوط  لئمسا .1شوند:  می  تقسیم  بزرگ ۀدست دو  به  سیاسی  در اخالق  مورد بحث

بـا افـراد     حکومـت   روابـط   به  مربوط  لئمسا .2؛ ) المللی بین روابط  اخالق(  ها با هم حکومت
  ایـن   گفـت   تـوان  مـی   دوم ۀدست  لئمساو   مباحث، دربارة  مثال  . براي حکومت  جامعه تحت

  هستند: ارجاع  قابلبه شرح ذیل   عمدهمسئله   سه  به  لئمسا
  انتخـاب   مـردم   و از طـرف انـد   مسئول  که  کسانی،  حکومت  آیا در یک  اینکه  اول  لهئمس

بـا    اخالقـاً بایـد مطـابق   ، باشند  داشته  دخالتآنها   جمعی  و تدبیر زندگی  اند تا در اداره شده
. دارنـد   خودشـان   که  اي اخالقی  هاي داورياساس کنند یا بر   عمل  مردم  اخالقی  هاي داوري

قرار   عمل  را مالك  مردمی  اخالقی  تشخیص باید، کنند کنند یا نمی می  در آنچه، یگرد  بیان  به
  را؟  خودشان اخالقی  دهند یا تشخیص

 بـراي   فقـط   وجـود دارنـد کـه     اي اخالقـی   هاي و مسئولیت  یا وظایفآ  اینکه  دوم  ۀلئمس
 اصـالً مـورد و    سیاسـت ة از حوز  پیدا کنند و در خارج  مصداق  مداران و سیاست  دولتمردان
  ؟ پیدا نکنند یا نه  مصداقی
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 سیاسـی   تواننـد در زنـدگی   اخالقاً مـی   مداران و سیاست  آیا دولتمردان  اینکه  سوم  ۀلئمس
 نقض،  است  آور بوده الزام  ایشان بر  سیاسی ۀاز حیط  در خارج  را که  اي القیاخ  ود ضوابطخ

کارهـا    آن انجـام   اخالقاً مجاز به، بودند نمی  سیاست  اگر اهل  د کهبکنن  کارهایی  یعنی؟ کنند
  ؟...کنند و  وعده  یا خُلف بورزند  غیرعادالنه  خشونت، بگویند  مثالً دروغنبودند، 

 هـر  ف مـا مسـتقل از  یوظـا  از یبعضـ  الاقـل  ایـ ارزش اسـت   فـه مقـدم بـر   یا وظیآ) ج
ف فقـط  یوظا فه است ویوظ ارزش مقدم بر؛ با ندیگو می 38انیگرا یفهه وظک چناناند؟  یارزش

 را یارزش اناًیا احیآورند  می دیپد یارزش نند وک می حاصل را یات خاصیه غاک اند ییارهاک
 ایـ ؛ نـد یگو یمـ  40انیـ گرا تیغا و 39انیامدگرایه پک چنان؟ نندک می عیتوز یخاصهاي  وهیبه ش

کـه   چنـان ، شـوند  مـی  فیـ ف برحسـب حقـوق تعر  یوظـا  یعنـ ی؛ فه استیوظ حق مقدم بر
ل یفضـا  يارتقا یعنی ؟همه است لت مقدم بریا فضی؛ ندیگو یم 41محور طرفداران اخالق حق

 42محـور  یلتطرفـداران اخـالق ِفضـ   ه کـ  چنـان ، اسـت  یل هدف اصلیفضا از یافعال ناش و
  .ندیگو یم

 سـت؟ یچ یزنـدگ  ردکارک نقش و اوالً یعنی باشد؟ دیا چه بایست یچ یزندگ يمعنا) د
  باشد؟ دیچه با یهدف زندگ اًیثان

وانات یا حیآ دارند؟ وجودي) قرارداد و یحقوق وضع برابر دري (ا یعیا حقوق طبیآ)   ه
  ؟طوراهان چیگ م؟یدار یفیالکآنها ت برابر جه درینت در دارند و یحقوق زین

  یالنفس اخالق علم. 4
ـ  انـاً یاح و یمباحث فلسـف  از يا ی مجموعهاخالق یالنفس فلسف علم بـه امـور    نـاظر ی، تجرب

داور  مقـام نـاظر و   ا دریـ  یعامـل اخالقـ   مقـام فاعـل و   در یه آدمکی است روان و ینفسان
حب ، اریاخت و جبرمسئله  از: ندا عبارت ن مباحثین ایتر عمدهدارد.  ارکآنها سرو با یاخالق

ی، شــناخت  روان يگــرو لــذتی، شــناخت روان يخــودگرو، انســان یخوددوســت ذات و
، زهیـ انگ، تیـ ماننـد ن  یمیل مفـاه یـ تحلي، دار شتنیعدم خو، ضعف ارادهی، شیاند مصلحت

جـه  ینت، نشیگـز ی، سع، فعل، انینس، خطا، سهو، عمد، اراده، علم، خواهش، هدف، زشیانگ
ل یتحل و، عشق علقه و، نفع، سعادت، الم، لذت، استحقاق، انفعالی، عمل یب، فعل كتر، فعل
  .انتیخ خدمت و، ظلم، ل خاص مانند عدالتیا رذایل یفضا از یبعض
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  یفیاخالق توص. 5
دربـارة اینکـه چـه    مباحـث   از يا ی مجموعـه عنـ ، یمحدود خـود  يمعنا دری فیاخالق توص

 ج ویـ راهـا   انسـان  ۀان همـ یـ م ا دریخاص  يا جامعه در یافعال اخالقا ی ا قواعدیها  دیدگاه
دارند. پاسـخ بـه ایـن     یجینتا و چه آثار یا افعال اخالقیا قواعد یها  دیدگاهن یا اند؟ كمشتر

 امـا  اسـت؛ ی) فلسف و ينه نظر وی (خیتار و یقات تجربیتحق مستلزم مطالعات وها  پرسش
 زیر نیتفس ل ویبه تحلی، خیتار و یقات تجربیتحق مطالعات وگونه  ینا پس از چون معموالً

سرشـت   عـت و یطبدر مـورد   يا یـه ق بـه نظر یـ ن طریـ ا وشند ازک می، و به ویژه پردازند یم
 به خود یفلسف و ينظر ۀصبغ زین یفیتوان گفت اخالق توص می، ابندیانسان دست  یاخالق

 خ اخـالق و یتـار ، اخـالق  شناسـی  معـه جامانند هایی  دانش از، یفیاخالق توص در. ردیگ می
  کنند. استفاده میاخالق ی) شناس ی (مردمشناس انسان

  43پژوهي اخالق ةحوز اتب دركم وها  دگاهيد. ۵

 ، اشـاره اخـالق اسـت   ۀفلسـف هـاي   دگاهیـ ه مربوط به دهایی ک يبند یمن قسمت به تقسیا در
متعدد هاي  شاخه ه درکاست  یلهاي ک دگاهیمربوط به دها  يبند ین بخشا، . در واقعشود می

  وجود دارد.اخالق  ۀفلسف

  اخالقفرا
 یممفاه ةدرحوز. 1ـ  الف

  :یمحموالت اخالق اوصاف و يریپذ یفتعرنظر  از
  .نداریپذ یفتعر یاوصاف اخالق :کانت ۀینظر
  .رندیناپذ یفتعر یاوصاف اخالق :راس ،پریکارد ،مور ۀینظر

  :مانند خوبی محموالت اخالق اوصاف و يمحتوانظر  از
م یمفـاه اسـاس   تـوان بـر   یرا نمـ  یاوصـاف اخالقـ   44:يتصـور  ییگرا یعترطبیغ ۀینظر

  .ردکف یتعر ل ویتحلی، عیا مابعدالطبی یعیخواه طبی، راخالقیغ
  بخش قابل طرح است: دو ه درین نظریا

  .ردکف یتعر یم اخالقیمفاه گریاساس د توان بر می م رایاز مفاه یبرخ
  کرد.ف یتعر گریم دیحسب مفاه توان بر ینم اوصاف را از یکچ یه

ی، راخالقیم غیحسب مفاه توان بر می را یاوصاف اخالق 45:يتصور ییگرا یعتطب ۀینظر
  .ردکف یتعر ل ویتحلی، عیا مابعدالطبی یعیخواه طب
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  رد:کم یدسته تقس توان به چند یم را ییگرا یعتطب
  خـدا بـدان    کـه   آن است  گویند خوب می  که خداشناختی هیاتی یااال فلسفی: هاي نظریه

ـ  ۀخوب یعنی رابطـ  متافیزیکی که معتقدند،  است  داده  فرمان کمـال   معلـولی فعـل و   ی وعلّ
  متافیزیکی.

ــه :یرفلســفیغهــاي  هیــنظر ــا  لــذت  کــه  آن اســت  خــوب(  شــناختی روانهــاي  نظری   ی
)، کنــد  النیعمــر را طــو کــه  اســت  آن  خــوب(  شــناختی زیســت، )کنــد  فــراهم  رضــایت

   نظریـات )، کنـد   کمـک   جامعـه   و کمـال   پیچیـدگی   بـه   کـه   است  آن  خوب(  شناختی جامعه
...  و  خـانواده ،  موجـود ماننـد نهـاد دیـن      نهادهاي  به  که  است  آن  خوب(  یا تحولی  تطوري
  ).کند  کمک

  ياوصاف اخالق كدر ةنحونظر  از
ن اوصـاف  یه اکآنجا  از. هستند كقابل در شهودق یطر تنها از یاوصاف اخالق: ییشهودگرا

قابلیـت  پـس نـه   ، برخوردارند یرتجربیمستقلِ غ ینیجنبه ع ت ویواقع از و رندیناپذ یفتعر
یی توانـا نـوع   از كن ادرایـ ای. ه اثبات برهانکنه آن و شوندرا دارند  یتجرب ةبا مشاهد كدر

 رسـند و  یم ن اوصاف چنان به نظریا. ستین كقابل در زین...  ایوجدان ، مانند یشناخت روان
ن اوصـاف  یا. آنهاست ۀواسط یب كدر، توان گفت تنها راه می هکشوند  می شوفکانسان م بر

م یواسطه ازخوب آگـاه  یبه نحو ببنابراین، . ندیآ یم ما در دارید و به شهود میمستقشکل به 
 مـراد ، یشهود اخالقـ  ۀینظر ه درکد توجه داشت یبا. ستین ارک در يگریق دیطر، میستین ای

؛ سـت یبحـث در منبـع آن ن   ایآن فرآیند  و یم اخالقیحصول مفاه ةمربوط به نحو شهود از
ماننـد   یمعلوم اخالقـ  . یکشاف آن استکان یچگونگ شاف معلوم وکان ةه نحوب ه نظرکبل

  . ...و یوجدانی، عقلی، نه تجرب و شود یم ارکما آش بر يشهود به نحو، خوب
ی، عقـل عملـ  ي، عقـل نظـر  مانند  رشهودیق غیطر از یاوصاف اخالق 46:ییرشهودگرایغ

  . شوند ك میدر...  و یحس اخالق، وجدان

  ها حوزه گزاره در. 2ـ  الف
  :ياخالقهاي  گزاره يينما واقعنظر  از

  کنند. می مورد واقعیت ابراز در خبري را و واقع هستند هاي اخالقی حاکی از گزاره 47:گرایی شناخت
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آن  مـورد  در يخبـر  و سـتند یواقـع ن  امر از کیحا یاخالقهاي  گزاره 48:ییگرا ناشناخت
حالـت   صـرفاً  ایـ هسـتند   هـا  یشگرا ال ویام، اس عواطفکانع و یتجل آنها. نندک ینم اظهار

  .ندیگو ینم يزیچ تیواقعدرباره  و دارند يامر و يدستور

  استدالل ةحوز در. 3ـ  الف
 تـوان منطقـاً   مـی  واقـع  مربوط به امر ةگزار ا ازیآ«ه کنیدر مورد ا د:یباـ   هست ۀرابطنظر  از

  وجود دارد:ه یدو نظر، »یا خیر؟ جه گرفتینت مربوط به ارزش را ةگزار
  .دو معتقدند نیان ایم یرابطه منطق ه به وجودهایی ک هینظر گرایی تصدیقی: طبیعی

؛ سـتند ین ن رابطـه خـاص معتقـد   یـ ه بـه وجـود ا  هایی ک هینظر گرایی تصدیقی: غیرطبیعی
  .رندیپذ یم را گریروابط د هرچند

  ياخالق هنجار در) ب
  تب مهم اشاره داشت:کم توان به چهار می ن حوزهیا در

  ه؛وظیف  یا اصالت  گروي وظیفه. 1
  ؛نتیجه  یا اصالت  گروي نتیجه .2
  ؛محور  فضیلت  اخالق .3
  .محور حق  اخالق .4

   وظيفه  اصالت  مكتب
دیگـر از  برابـر،  انـد و در   درستی  کارهاي  نفسه از کارها فی  بعضی  که  استنظر   بر این  مکتب  این

  دو نـوع   بـر ایـن   طـورکلی   به، دهد می  انجام  انسان  که  اند. کارهایی نادرستی  کارهاي  نفسه کارها فی
  تذا  لحـاظ   بـه  بودنشـان   اند، خطـا و صـواب   خطا یا صواب  نفسه فی  که  شوند. کارهایی می  تقسیم

، دیگـر   بیـان   . بـه  باشـیم   چیز دیگر نباید داشته  هیچ  به  التفاتی  با آنها هیچ  و ما در مواجهه  آنهاست
ندارد. بـر    ، بستگی است  بر آنها مترتب  که  آثار و نتایجی  آنها به  کارها یا بدبودن  بودن  خوب

  دیـدگاه   را. ایـن   نادرست ذاتاً  کارهاي  نه،  دهیم  را انجام  ذاتاً درست  باید کارهاي،  اساس  این
وظیفـه    فقـط  ، حالـت  تـوجهی نـدارد. در ایـن   آن   مـدهاي آپی  خود کار نظر دارد و به  به  فقط

  گیرد. پـس   شود، انجام می مترتب  بر آن  که  از نتایجی  فارغباید   اخالقی  فعل .داریم  اخالقی
 اسـت.   ندادنشان، وظیفـه  دیگر انجام  و برخی  است  خود وظیفه هخودب از کارها  برخی  انجام

  .برد  نام  آنسلمو   اشاعره،  کانتاز   توان می، هستندقائل   دیدگاه  این  به  که  کسانی  در میان
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   نتيجه  اصالت  مكتب
  هنگامی هر کاري  بلکه؛ بد  و نه  است  خوب  نه، خود  خودي  به  کاري  هیچ،  مکتب  از نظر این

  بـدي   نتـایج  آثـار و   کـه   اسـت   نادرست  و وقتیخوب،   آثار و نتایجداراي   که  ستا  درست
تـوان گفـت کـاري     نمـی ،  کنـیم   پوشـی  چشم  افعال  اگر از آثار و نتایج،  . بنابراینباشد  داشته

و ثانیـاً و  ، هستند و بد  خوب  که، اند نتایج  این  اوالً و بالذات  یعنی است؛  یا نادرست  درست
. ردیـ گ قـرار مـی   ن گـروه یـ ا در بنتـام ؛ شوند می  متصف به آن اوصاف  که، اند افعال  رضبالع

  خـوب   فعل  تا آنشود   مترتب  باید بر فعل  اي نتیجه  نوع  چه«  اینکه  به  در پاسخ  گرایان نتیجه
   .گروي نالذت .2 49؛گروي لذت یا لذت اصالت .1 اند: بر دو دسته، »گردد؟

؛ ) اسـت  خـوب ، را قادر کنـد   انسان  که  فعلی(  قدرت  اند: مکتب چند دسته  گرایان نالذت
  فعلـی (  نفـس   تحقق  مکتب؛ ) است  خوب، را بیفزاید  انسان  معرفت  که  فعلی(  معرفت  مکتب

،  کمـال   مکتـب ؛ ) اسـت   خـوب ، باشـد   آدمـی   اسـتعدادهاي   رسـاندن   فعلیـت   بـه  منجـر   که
  .... و  رفاه،  سعادت مکتب

  چـه   بـراي ، فعـل ... ) سـود و ( و اثـر   نتیجـه   ایـن   اینکـه در مـورد   گرایان نتیجه  در میان
  وجود دارد:  مختلف  دیدگاه  سه، شود می  حاصل کسی
  ؛ خود فاعل  براي  مطلوب  ۀنتیج:  خودگروي. 1
  ؛) یا همکیشان  طبقه خاص( ها از انسان  گروهی براي  مطلوب  ۀنتیج:  دیگرگروي. 2
  .سود)  با بیشترین  ممکن  هاي انسان  ها (بیشترین انسان  ۀهم  براي  نتیجه مطلوب:  گروي همه. 3

  محور  فضيلت  اخالقي  مكتب
که به معناي حالت مطلوب درونی انسـان  ،  فضیلت،  فقط،  در اخالق  معتقد است  مکتب  این

  بـه ، شـوند  مـی   متصـف  و بدي  خوبی  به  ظاهري  اگر افعال. قرار گیرد  توجهمورد باید است 
  هـر کـس  .  چیز دیگـري   نه، ) دارند فضیلت(  درونی  آنها در ایجاد حال  که  است  تأثیريدلیل 

  خوب  اخالقی  از لحاظ، از او صادر شود  فعلی هر، باشد  را داشته  درونیمطلوب   حالت  ینا
  که  دو انسانی،  صورت  . در این است  رونید و  قلبی  احوال  اساساً از آنِ  اخالقی  ارزش.  است
از ،  اسـت   متفـاوت   آنها با هـم   باطنی و ملکات  احوال  ولی،  است  همشبیه آنها   ظاهري  فعل

  بـدان  اینتـایر  مکو   اسالوتمانند  افرادي  که  مکتب  این. خواهند بود  متفاوت  اخالقی  لحاظ
،  حکمـت  ِ بایـد چهـار فضـیلت     انسـان «  گفـت  می طوارسدارد.   ارسطویی  خاستگاه، معتقدند
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  رسـوخ   چهـار فضـیلت    این  انسان  درون و اگر در، باشدرا داشته  و عدالت  عفت،  شجاعت
  .» است خوب، از او صادر شود  هر کاري  گاه آن، باشد  داشته

  محور حق  قياخال  مكتب
  ایـن  در اسـت.   مبتنـی   بـر حـق    بلکه؛ یابد نمیابتناء   وظیفه  بر اساس  اخالق،  دیدگاه  در این
؛ دارنـد   وظـایفی   چـه   آدمیان  بگوییم  در اخالقبه طور دائم نباید   که  است  نظر بر این  مکتب

  اثبـات   حقـی   شـخص   بـراي   وقتیشک  بی  البته. برخوردارند  حقوقی  از چه  باید گفت  بلکه
نیـز    وظـایفی )  دیگـري   بـه   نسـبت   یا من(  من  به  نسبت  دیگري براي،  حق  در اثر اثبات، شد

 تـا  و جان راولـز .  و وظایف  تکالیف  اند نه حقوق، محور که  است  آن  مهم  ولی؛ آید پدید می
  .رندیگ ي میتب جاکن میا در استوارت میل يحد

  يريگ يجهنت
 یلـ هـایی ک  قالـب  تـا آنهـا را در  شـود   موجب میاخالق  ۀل در فلسفئمسا ثرت مباحث وک

آشکار شود.  پژوهی هاي اخالق حوزههاي  سرنخشود الاقل  موجب میار کن یا. بررسی کنیم
از ـ   هرچنـد مختصـر  ـ   یآگـاه ، اخـالق  ۀفلسـف دربارة  یاتیه نظرئارا ق ویتحق يامروزه برا

بـه طـور دائـم افـزایش     ها  ن پژوهشیا ۀدامن. است يضرورپژوهی،  هاي اخالق بخش گرید
داشته الن هاي ک يبند جمع، باید ین حوزهدر ا یلکانداز  داشتن چشم يقان برامحقیابد و  می

ه کگونه  همان. متر خواهد شدکن شاخه از فلسفه یاسردرگمی در خطر ، یقن طریاز اباشد. 
 و پژوهـی  اخـالق  در) نکـ ا مم(یـ  اساس مباحـث موجـود   بربه همین منظور، ز ین مقاله نیا

  ین حوزه اقدام کرده است.در ا يبند یک جمعبه ، حات محققانیتوض
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