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ماننـد علـم اخـالق، (مرتبه خود اخالق  مربوطند يا به) مانند فرااخالق و اخالق هنجاری(

ماننــد اخــالق (مرتبــه پــس از اخــالق  يــا به) شناســى اخــالق شناســى اخــالق و انسان روان

و نـه (فلسفى و كلى فلسفه اخالقى به مرتبه مطالعات . يابند ربط مى) ای كاربردی و حرفه

  .شود خالق مربوط مىپس از امرتبه  به) كاربردی و جزئى

  ها كليدواژه

  فلسفى، علم اخالق، فلسفه اخالقى پژوهى برنامه پژوهشى، اخالق

  »فلسفه اخالقى«تحليل واژگانى : مقدمه

دار و مستقلى، با حضور  در حوزه فرهنگ، وجود هر شاخه يا فعاليت يا جريان فرهنگى ريشه

برای نمونـه در قـرن هشـتم . واژه و اصطالحى معين و متناسب در همان فرهنگ متناظر است

ای  شناسـى اسـطوره يعنـى ايـزدان ،)theogony(پيش از ميالد، در يونان با اصطالح تئوگـونى 

ای كـه افـراد  های ويژه معنای متصدی محل به) pholarchos(يا فوالرخوس  )35: 1387هسيوُدس، (

 .)113 ــ 103: 1383 كينگزلى،(يافتند مواجه هستيم  ها شفا مى ياها و خلسهؤاز طريق ر ها در آن محل

فيثـاغورث  از سـویششـم پـيش از مـيالد  سـدۀدر ) philosophy(نيز ظهور اصطالح فلسـفه 

هرچنـد . انـد در يونـان نيـز از همـين قبيـل» منطـق«و » متافيزيك«و عناوين  )17: 1387الئرتيـوس، (

هـای  بـه دوره (metaphysics)» مابعدالطبيعـه«يـا » متافيزيك«و  (organon)» نارگانو«اصطالح 

ّ  ۀدهنـد اين اصطالحات نشـان، ) Edvards, 1967, vol. 5: 2و 3: 1378سلطانى،  اديب( بعد مربوطند ن تعـي

. انـد گيـری معنـادار و معـين فرهنـگ يونـانى در راسـتای خاصـى بـوده فرهنگى و نيز جهـت

 .)22: 1956شهرسـتانى، (در جهـان اسـالم اسـت  ای وجود جريان ويـژه ۀهم نمايند كالماصطالح 

هـايى معرفتـى و علمـى در فرهنـگ فلسـفى و  ، نمـاد جريـانها عنوانتمام اين  ،درهرصورت

  .اند نظری در گذشته بوده

شناسـى و فرهنـگ  توان گفـت كـه در اخـالق در همين راستا و با توجه به اصل فوق مى

 هـای ناعنـو بـاگـاه  و آن انـد يافتـههايى ظهور كرده و رشد  ها و رشته نيز شاخهپژوهى  اخالق

امـا پرسـش ايـن . انـد ناميـده شـده... خاصى مانند علم اخالق، فرا اخالق، اخالق هنجـاری و

  است كه آيا مطالعاتى كه در باب اخالق در گذشـته وجـود داشـته اسـت، از چنـان مباحـث 
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ب» فلسفه اخالقى«ت 
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در حـين وضـعيت روانـى افـراد «، عبـارت از »شناسى اخالقى روان«واژه مركب  ،برای نمونه

جـويى،  انگـاری، حـس انتقـام همدردی، انسـان مانندكارهای بد يا خوب اخالقى  دادن انجام

بخـش اول و : 1392گـالور، (» نبودن شرايط، حس تحقير و نفرت يا فقدان آنهاسـت احساس واقعى

ق ای از متون، معنای فلسفه اخالقى به فلسفه اخالق يا علم اخالق يـا اخـال در پاره ،ثالثاً  .)دوم

ما به جای بيان و تأسيس معنای دقيق فلسفه اخالقى به ذكـر  ،به بيان ديگر. شود فروكاسته مى

يـا تركيـب آنهـا ... علـم اخـالق و مانند یديگر های ايم كه سر از اصطالح ای پرداخته معانى

  .آورند سردر مى

  در منابع انگليسى» فلسفه اخالقى«اصطالح 

» hilosophy of ethics and moralityو » moral philosophy« های در متون انگليسى، اصطالح«

ديگـری  هـای اصطالح. »فلسفه اخالقى«معنای  ولى نه به ،اند كار رفته به» فلسفه اخالق«معادل 

امـا  ،كار رفتـه اسـت نيز در منابع انگليسى وجود دارند كه در آنها اخالق در حالت وصفى به

در اينكـه خالصـه ). تـر گذشـت گونه كه پـيش همان(اند  كدام وصفى برای فلسفه نبوده هيچ

را » فلسـفه اخالقـى«طور مشـخص معنـای ويـژه  مجموع در متون انگليسى، اصطالحى كه به

بـه . خـورد های مرتبط با اخالق باشد، بـه چشـم نمـى كه در تمايز با پژوهش ای گونه هب ،بدهد

» ای اخالقـى فلسـفه«معنای خاص  كه به» ethical philosophy«اصطالحى با عنوان  ،بيان ديگر

های مربوط  نامه حتى مرور فرهنگ. خورد كار رود، به چشم نمى به همين معنا به باشد و دقيقاً 

فراخالق،  مانندهايى  موارد مطرح در آنها تنها بر محور شاخه دهد مىبه اخالق و فلسفه نشان 

» ethical philosophy«ن زننـد و بـر فقـدان عنـوا اخالق هنجاری و اخالق كـاربردی دور مـى

هـای  نيز با مالحظـه مجموعـه مـدخل .(Internet Encyclopedia of Philosophy, 2014)داللت دارند 

نامه فلسـفى پـل ادواردز در بـاب اخـالق كـه  های درجه اول فلسفه مانند فرهنگ نامه فرهنگ

پـل : نـك(مواجه هسـتيم » فلسفه اخالقى«روشنى با فقدان اصطالح  ، بهاستمدخل  68 بيش از

  .)1392، دانشنامه اخالقادواردز و بورچرت، 

معنـايى درونـى و ذاتـى  نه از حيث بى فلسفه اخالقى،كاربرد واژه و اصطالح  البته نبودن

بـه دليـل ، بلكـه اساسـاً )باشـد سفیدِسـیاه ماننـدآنكه واژگانى متنافى االجزا  يعنى نه(آن است 

مباحث معين و شاخه   مجموعه ننبود مصداق مشخص، يعنى نبود سبب فقدان كاربرد و نيز به

اگـر تركيـب فلسـفه اخالقـى هماننـد . اسـت اصـطالح يادشـدهدر ذيـل  ىمطالعاتى مشخص



ابه همچـون 

جـود دارنـد، 

پذير است،  ل

  » ـر اخالقـى

  . القـى نيسـت

كوتـاه ای  ره

 بـا اصـطالح

: خـوانيم مـى

 ؛سفه اخالق

اما  ،)34: 1391

ست، چيـزی 

 ،)1805 ـ 17

كاپلسـتون، (ت 

 ؛خورنـد مـى

علـوم « ،)128

معنــای  مــان

از  ؛ده اسـت

. ـود اخـالق

رفتـه اسـت، 

فى و وصفى 

ی كه حـاوی 

نيـز » لنظريـه

 بـا تركيبـاتى مشـا

گر كه در متون وج

ر انگليسى استعمال

the « امـ«بـه معنـای

ای اخال ای فلسـفه

سفه اخالقـى اشـار

خـالق بى فلسـفه ا

اختصار چنين م ز به

فلس. 1: كار مى رود

1عليـا، ( »ئل لويناس

 اندازهای آن چيس

743(د ويليام پيلى 

خالقـى نبـوده اسـت

ر متـون بـه چشـم م

8:  8ج ،1370كاپلسـتون، 

همكــدام  كــه هــيچ

ی به كار بـرده شـد

اخالقـى، خـ) ست

به كار ر»  االخالق

هر دو تركيب اضاف

ای ست يا مجموعه

االخالق ال«الق از 

گـاه نـا بـود، هـيچ

 تركيب مشابه ديگ

تنها در ن تركيبى نه

e ethical«صـطالح 

معنـا  اصـطالح، بـه

اصطالح فلس الق، به

های فارسـى نامه گ

يل اين اصطالح نيز

به دو معنا به ك غالباً 

نظير فلسفه امانوئ ؛د

ها و چشم  ويژگى

افرادی مانند ر آثار

ای اخ معنای فلسـفه

سفه اخالقى نيـز در

science of eth ()ك

m« ) ،ك )69: 1391عليــا

   عربى

در معانى متعددی» 

مانيفس(خالقى، بيانيه 

فلسفه«و » الخالقيه

نى گويى معنای ه

ى در باب اخالق اس

 مباحث نظری اخال

معن نفسه بى ى يا فى

ethical do «ها و ده

پس چنين. )37 ـ 29: 

 

س فرانسـوی بـا اص

، امـا ايـن )12: 1386

عمومى فلسفه اخال

ه در يكى از فرهنگ

در ذي. شويم جه مى

اين اصطالح غ: قى

يكرد اخالقى دارد

ز فلسفه اخالقى و

درالقى در گذشته 

م در كمبريج نيز به

مشابه با فلس های ح

hics(» بـى اخـالق

moralism«و ) 103 

ر منابع فارسى و

»فلسفه اخالقى«الح 

منش و سلوك اخ

الفلسفه اال«صطالح 

بوده است؛ يعن» الق

حثى كه حاوی مبا

زبان عربى در بيان

  .)298: 1، ج

طور كلى يا به فوق 

ethical « و»octrine

1391عليا، (شديم  مى

 .دار نيز تواند بود

ثـار امانوئـل لوينـا

6 ديـويس،(شـويم  ـى

های  نامه ز فرهنگ

امروز ،برای مثال 

ethical phil «مواج

خالق؛ فلسفه اخالق

ای كه صبغه يا روي

ر باب اينكه مراد ا

  .ه است

 كاربرد فلسفه اخال

انشكده كرايست 

اصطالح. )212 ـ 211 

علـم تجر«صـطالح 

:1336سياســى، (» 

  . اخالقى نيستند

 فلسفه اخالقى در

ون فارسى، اصطالح

 ،سفه اخالق، رفتار

عربى نيز هرگاه اص

فلسفه اخال«معنای 

ای يعنى فلسفه ؛ت

گاهى در . ت است

1429 بدوی،(شود  مى

 

  

تركيبات

»l theory

مواجه نم

بلكه معنا

در آث

مواجه مـى

ای از پاره

.اند داشته

»losophy

فلسفه اخ«

ا فلسفه. 2

سخنى در

بيان نشده

حتى

مدرس د

:5، ج1362

ماننـد اص

»اخالقــى

ای  فلسفه

اصطالح

اما در متو

فلس: قبيل

در متون 

م هر دو به

واحد است

اخالقيات

استفاده م
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  »فلسفه اخالقى«نظريه : گام دوم

  فلسفه اخالقى چيست؟

تـوان در ذيـل  ای كـه مى شناختى، در ادامه به بررسى معنـا و نظريـه پس از طرح مباحث واژه

در بـاب فلسـفه اخالقـى  بررسى كرد كهپردازيم؛ يعنى بايد  فلسفه اخالقى مطرح ساخت مى

  توان گفت؟ نحو اجمال و تفصيل چه مى به

تا بـه شـأن اخالقـى امـور و حقـايق  خواند فرا مىبايد گفت فلسفه اخالقى ما را  اجمال به

تـالش كنـيم؛ يعنـى  ،راساس برقراری رابطه نظری ميان اخالق و آنها بينديشيم و در اين راهب

 همچـون(اينكه ما تنها در بـاب اخـالق . عزم يافتن حال و هوای اخالقى امور را داشته باشيم

يـا ...) شناسـى اخـالق و شناسى اخالق، جامعه علم اخالق، تاريخ اخالق، فلسفه اخالق، روان

...) شناسـى و شناسـى، فلسـفه تـاريخ، انسـان خداشناسى، معرفت همچون(اب حقايق در ب تنها

امور بها دهيم و دغدغـه آن را  گونه اين دو اگر به رابطهاما  ،بينديشيم، يك طرف قضيه است

های مختلف و تقريرهای متعدد  ها را كشف كنيم و صورت اين رابطه و بكوشيم داشته باشيم

  .لسفه اخالقى مواجه خواهيم بود، با فآنها را طرح كنيم

ای بـر مبنـای اخـالق  توان گفت كه فلسفه اخالقى، تدوين و تنظـيم فلسـفه اختصار مى به

است، براساس برقراری رابطه نظری اخالق با حقايق متعدد برای كشف شأن و جنبه اخالقى 

در امور جزئى و شغلى يا سازمانى، اما در  آنها و نه لزوماً كاربرد و حسن و قبح عملى اخالق

تفصيلى فلسفه اخالقى بايد گفت كه اساساً در نگاه تفصيلى به يك دانـش يـا شـاخه يـا  شرح

پردازنـد كـه هـم سـبب آشكارشـدن بيشـتر  هايى مى به ذكر ويژگى يك رشته علمى، معموالً 

هـای  ويژگـى«توان به  مىاين موارد را . شود هويت آن و هم تمايز هرچه بيشتر آن از غير مى

مانند وجـوه تمـايز » های نسبى ويژگى«موضوع، مسائل، روش، غايت، هدف و  بسان ،»نفسى

هـای  ای از ويژگـى القى بـه پـارهخدر مورد فلسفه ا در ادامه،. ديگر تقسيم كرد های دانشاز 

  :شود نفسى و نسبى آن اشاره مى

  های نفسى ويژگى) الف

  :است به قرار زيرهای ديگر،  نظر از لحاظ حوزه القى، صرفهای فلسفه اخ ويژگى مجموعه

  موضوع فلسفه اخالقى

موضوع يا نقطه آغاز يا نقطه تمركز فلسفه اخالقى، شأن و منزلت و وجوه اخالقى حقايق در 

   ،تكليـف ۀمحورانـ هسطح وسيع و نه لزومـاً معطـوف بـه مصـاديق رفتـاری و نـه تعيـين قاعـد



بـر اسـاس  ه

بايد . شوند ى

ـاری و علـم 

ى چيسـت؟ 

ی از مسـائل 

دا، زنـدگى، 

ـطح اخـالِق 

 پشـتِ » ـالق

 نيسـت كـه 

، بلكه مسئله 

هـای آنهـا،  ى

رند؟ آيـا از 

اخالقـى در  

  :فت

مـورد » سـنتى

تعريـف (ان 

ماننـد . (وژی

سـخن ... ى و

بيشـتر مـورد 

ايـن وجـوه. هاسـت

، تعيين و ترسيم مى

ـر از اخـالق هنجـ

در سـطح انضـمامى

ای ت؟ در بيـان پـاره

وجود جهـان، خـد

اين امـر در سـ. ت

  .آنهاست

تعيـين چيسـتى اخـ

ن مقـام مسـئله ايـن

چيستند،... ی، هنر و

فصـيلى از ويژگـى

ى برخوردان اخالق

... هـدف و ،روال

ش كلى در نظر گرف

سفلسـفه « كـه در 

فـت، جهـان، انسـا

ايـدئولو و  عرفـان

ى، تفسـير اخالقـى

بي» دوره معاصـر«ر 

  ... .جنگ و

آنه) الق هنجـاری

يشه و زبان فلسفى،

تـ القى فراتر و جامع

ى حقـايق و امـور 

ايق مختلف چيست

ت ميان اخالق با و

است... وق، فلسفه و

و بار اخالقى در آ

ت«و » های حقايق ى

در ايـن ،رای نمونه

رليبرال، تكنولوژی

هى اجمـالى يـا تف

ين امور از چه شأن

 ،صـيغه ،از صـبغه

 

ى را در چهار بخش

 امـور و مقـوالتى 

وجـود، معرفچـون 

، ديـن، هنـر،...) و

ى، معرفـت اخالقـى

ای كـه در ر اساسـى

تصاد، تكنولوژی، 

مانند آنچه در اخال

نها و در سطح اندي

مباحث فلسفه اخال

 يعنى شأن اخالقـى

لوب اخالق با حقا

نسبت القى برقراریِ 

، دين، حقوسئله شرّ 

شاف شأن اخالقى 

تعيين ويژگى«سئله 

بر شود؛ توجه مى ها

سياسى ليبرال يا غير

ن اموری و با آگـاه

 اخالق چيست؟ اي

تـوان  آيا مى ؟رند

  در فلسفه اخالقى

ظری فلسفه اخالقى

بـابه رابطه اخالق 

؛ مقـوالتى همچـت

گ، جبر و اختيـار 

 از وجـود اخالقـى

بطه اخالق با امـور

سياست، اقت ى مانند

(اخالقى ... رمان و

خالق انضمامى با آن

شت دامنه و عمق م

  .ست

  سفه اخالقىل

لى فلسفه اخالقى، 

جود، ممكن و مطل

يد گفت فلسفه اخال

وژی، مسعلم، تكنول

ملموس برای انكش

لسفه اخالقى دو مس

به رابطه آنه ، شده

ن، عرفان، فلسفه س

ت كه با وجود چنين

سفى اين حقايق با 

اخالقى برخوردار 

  ن گفت؟

ش كلى از مسائل د

مسائل و مباحث نظ

باحث نظری ناظر 

ويژه بوده اسـ وجه

نسان، زندگى، مرگ

تـوان  ينكه آيـا مى

  .)گفت؟

سائل مربوط به راب

؛ مسائلىوجه است

  

  

فر ،حكم

نسبت اخ

توجه داش

اخالق اس

سمسائل فل

مسئله كلى

رابطه موج

ى بايئجز

مرگ، ع

حاضر و 

در فل

سر نهاده 

علم، دين

اين است

نسبت فلس

های جنبه

آنها سخن

چهار بخش

توان م مى

مب .1
تو

انس

اي

گ

مس .2

تو
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علـوم تجربـى، علـوم  :همچـون» های دانـش شـاخه«بـا مسائل مربوط به رابطه اخالق  .3

 ...)شناسى، فلسـفه ديـن و متافيزيك، الهيات، معرفت ؛ مانندعلم حقوق، فلسفه(انسانى 

  ...).علم كالم، فقه و(علوم دينى  و

؛ »امـور روزمـره و عملـى«ناظر به رابطـه اخـالق بـا ) و نه عملى صرف(مسائل نظری  .4

سسـه ؤشركت، كارخانـه، بنگـاه اقتصـادی، م(مان رسانه، ورزش، پزشكى، ساز مانند

بايد توجه داشت كه هـدف از طـرح ... . ، فضای مجازی، دانشگاه و)اقتصادی، بانك

چنين مسائلى اساساً بررسى و كشف شأن و وجه اخالقى چنـين حقـايقى اسـت و نـه 

  .كاربرد صرف اخالق در آنها و تعيين تكليف عملى برای آنها

  روش فلسفه اخالقى

روش مورد استفاده در فلسفه اخالقى سـودبردن از شـيوه نفسـى نيسـت؛ يعنـى تمركـز در  .1

نيسـت،  گفتن گاه در باب اخالق نگريستن و آن و در خوِد اخالق) نحو منعزل به(خود اخالق 

در پـى انكشـاف اخـالق در  فلسفه اخالقى نسبى است؛ بدين معنا كه ۀبلكه سودبردن از شيو

نگريستن و انكشاف اخالق در نسـبت بـا » با اخالق«ن ديگر، روش آن به بيا ؛امر ديگر است

در شيوه نسبى، اخـالق نـه صـرف خـود را، بلكـه خـود را در جـز خـود نشـان . حقايق است

  .مشهود و ملموس ،نحو انضمامى هم از طريق تحليل و بررسى به آن ؛دهد مى

انضمامى با مسئله امری  ۀدر اين روش، مواجه. روش فلسفه اخالقى انتزاعى محض نيست. 2

برخـورد، . رسـد و تحليـل مـى تبيـينای، نوبـت بـه مرحلـه  پس از چنـين مواجهـه. مهم است

روش كلـى . مواجهه، رودررويى و مشـاركت بـا مسـئله مرحلـه مهمـى در ايـن روش اسـت

نظـر  بـه .فلسـفى آن مواجهـه اسـت تبيينعبارت از برقراری نسبت انضمامى با مسئله و سپس 

  :تحقيق در فلسفه اخالقى را چنين در نظر داشت بندی صورتتوان  رسد مى مى

ــا اخــالق در  كردن لحــاظ+ تعيــين حقــايق و امــور = (فلســفه اخالقــى    نســبت آن ب

ای  نتيجـه= يادشـدهتأمل، بررسى و تحقيق نظـری در بـاب نسـبت + حالت انضمامى

  ).اخالقى در مورد موضوع و مسئله ـ فلسفى

تـوان گفـت  كلى فلسفه اخالقى به شيوه ديگـر باشـيم، مـى اگر در صدد بازگويى روش

مرحله گردآوری اطالعات و مرحلـه داوری يـا ارزيـابى : داردفلسفه اخالقى دو مرحله كلى 

به دريافت انضمامى  گردآوریمقام . در مقام خرد اخالقى آدميان هانظری اطالعات و مدعا



ـرب اشـيا و 

قـى در بـاب 

وجـه در  ـيچ

نيـز بـر . سـت

 يـابى نظـری

 راهم نيامـده

رد در دانـش 

  .دارد

ای  كيل پايـه

ل اخالقـى و 

دين اهـداف 

رار و تـداوم 

پـى خواهـد 

ذيرفتـه شـده 

دگى آدمـى 

ن، پـرداختن 

  داختن بـدان 

ريـق حضـور در قـ

اخالق ـ های نظری

هـ فلسفه اخالقى به

سب اس داليل متنا

ارزيـد در معـرض 

فـردانـش ديگـری 

نش ديگر يا كاربر

يگر جنبه ابزاری ند

گـاه اخالقـى، تشـك

چه بيشتر برای عمل

رسـيدن بـد ۀ شـيو

گاه اخالقـى و تكـر

را در پ ...وخالقـى 

پذ» اخـالق« بـاب 

ز شئون مستقل زنـد

تـر و بنـابراين  مهم

حتـرام اسـت و پـرد

از طر ط است كـه

ه  تحليل و بررسى

ف. ران مربوط است

ها و اقامه به تحليل

هـا بايـ  و اسـتدالل

ب اسـت و بـرای د

شدن برای درك دان

دي های ت به دانش

گيری نگ شكل چون

ايجاد رغبت هرچ و

رسد  به نظر مى. ت

حصول تدريجى نگ

ه يـا خـود عمـل اخ

لسـفه اخالقـى در 

اخالق يكى از): ى

  .يست

ديگر شئون آدمـى

اهميـت و اح ،زش

الق با حقايق مربو

مقام داوری به. ود

رضه آن برای ديگر

بلكه ملتزم  ،نيست

هـا  تحليل ، باورها

  .گيرد

نفسه مطلوب  كه فى

مهياشمنزله  خالقى به

 فلسفه اخالقى نسبت

بى به اهدافى همچ

ن و ميان آدميان و

است» فتمان اخالقى

زيرا ح ،دهد خ مى

 اخالقى، يـا زمينـه

  خالق

ی مهمى كـه در فل

ون زندگىئديگر ش

پذير ني شئون تحويل

اخالق از د): هميت

اخـالق دارای ارز 

خالق و نسبت اخال

شو سانى حاصل مى

و عر تبيينود و نيز 

 انضمامى صرف ن

است كه مجموعه

و خصوصى قرار گ

  سفه اخالقى

خالقى دانشى است 

داختن به فلسفه اخ

ست؛ بدين معنا كه 

  سفه اخالقى

دستيابسفه اخالقى 

ل اخالقى در جهان

گف«گيری  شكل ،ت

بيعى و تدريجى رخ

گو در حوزه فلسفه 

ها در باب اخ فرض ش

های فرض ی از پيش

  :است قرار زير

نسبت به د(ستقالل 

به ديگر ش ست كه

شرف و اهم هب(قدم 

. تر است دان مقدم

  .ولى است

  

  

از خود اخ

روابط انس

يافت خو

بند يافت

اين باور 

عمومى و

غايت فلس

فلسفه اخ

پرد. است

ديگر نيس

هدف فلس

هدف فلس

برای عمل

در نهايت

طور طب به

وگو گفت

  .داشت

پيش

ای پاره

ق بهاست، 

اس .1
اس

تق .2
بد

اُو

12 

ل 
سا

م
ده
وز
ن

 
ه 
ار
شم

 ،
7

3
، 

ار
به

 
13

93
  



13  

 

  

ى
ست

چي
 

 »
ى
الق
خ
ه ا
سف

فل
«

  

اخالق برای ما امری بنيادی است نه فرعى ): بودن داشتن و بنيادی موضوعيت(اصالت  .3

انگـاريم و يكـى از  آن را امری جدی و مهـم مـى وريم، و تبعى، زيرا ما در آن غوطه

تبـع امـر ديگـر  نفسه و نه بـه اخالق در زندگى ما فى. های ماست ترين دغدغه برجسته

ز ا .زندگى، ما را فرامـى خوانـد كـه بـه اخـالق موضـوعيت دهـيم. موضوعيت دارد

زنـدگى ) كلـى و جزئـى(های  ها و جنبـه های مهم ما نسبت اخالق بـا سـاحت دغدغه

  .تاس

يكـى از مقومـات زيسـت  عنوان اخـالق بـه. اخالق مقوم زندگى ماسـت: بخشى قوام .4

بدون اخالق، زندگى مخدوش و متالطم و شايد نابود . شود فردی و انسانى لحاظ مى

  .است

ايـن  ؛ يعنـىفـوق از وجـه انضـمامى برخوردارنـد هـای است كـه نكتـهيادآوری  الزم به

همچنـين از ميـان مـوارد  .شـوند ند و مقبول واقع مىدار اها در فضای انضمامى معن فرض پيش

كـار داريـم و  و ها سر فرض الزمه بند اول آن است كه ما در فلسفه اخالقى تنها با پيش فوق،

هندسه يا منطـق رياضـى  مانندفلسفه اخالقى  .نه مبانى و اصول موضوعه رايج در علوم نظری

رابطه نتـايج . نيست كه در آن نتايجى داشته باشيم كه براساس اصول موضوعه استنتاج شوند

ولـى در فلسـفه اخالقـى چنـين نيسـت؛  ،اسـت» قياسى ـ استنتاجى«با اصول در علوم نظری، 

ايد بتـوان شـ. آنها قرار دارند پرتو ها و در راستای آنها و در فرض يعنى نتايج تحت تأثير پيش

» انتـاجى«، پيشـينها را در فلسفه اخالقى، بـرای تمـايز از شـيوه  فرض مندی از پيش شيوه بهره

در بـاب ) كالسـيك يـا رياضـى(برد منطـق رالبتـه ايـن امـر مـانع از كـا. ناميـد) گيـری نتيجه(

  .های فلسفه اخالقى نيست استدالل

  ها كننده نيازها و تقويت پيش

، فلسـفه اسـتهـای خاصـى  كـه كـم و بـيش نيازمنـد زمينـه مانند هر دانش فلسفى ديگر

ــيش ــز پ ــى ني ــت اخالق ــا و تقوي ــده نيازه ــى كنن ــب م ــايى را طل ــيش ه ــا پ ــد، ام ــا و  كن نيازه

بايـد . نيستند» معرفتى« تنهاهای فلسفى،  های فلسفه اخالقى برخالف ديگر شاخه كننده تقويت

معنای تعيين حـدودی بـرای نفـى  هها ب كننده نيازها و تقويت توجه داشت كه طرح مسئله پيش

فلسـفه اخالقـى . بـودن آن نيسـت گرايانـه مشاركت همگانى در حوزه فلسفه اخالقى و نخبـه

به بيان . ای است كه هم در همان حد متعارف انسانى و هم باالتر از آن قابل طرح است شاخه

قـى مباحـث فلسـفه اخال. ديگر، مباحث آن دارای شدت و ضعف و مقول به تشـكيك اسـت



عـالى مطـرح 

  :ست

م انسـانى يـا 

بـودن  ـدگى

 به اخالق و 

ركـز بـر امـر 

يـا مطالعـات 

شناسـى  روان

و مباحـث  ها

 روند تر نمى

ننـد هـم در 

بـراين . رونـد

هم در آنهـا 

. همى دارنـد

 ماننـدد فوق 

 

در  زيـر راع 

ل از حضـور 

طوح متوسـط يـا عـ

القى از اين قرار اس

ور اخـالق در عـالم

 اخـالق، مقـوم زنـ

  . از منظر اخالق

  . بودن

له پرناشدنى نسبت

امـر اخالقـى، تمر

  .ر

الق به معنای عـام ي

خـالق هنجـاری، ر

ه هب مسائل و نظري

رف و عمومى فرا

توا مـى ؛ يعنـىستند

ت يابنـد و فراتـر ر

 آنها را واجدند و 

و همـه در آن سـه

ه بيان ديگر، موارد

 ).شوند، نيستند مى

سـه منبـع تـوان مـى

ى اخالقـى حاصـل

همگـان يـا در سـط

های فلسفه اخال نده

ى خود، درك حضو

بـودن  جـدی: چـون

 وجوب نگريستن 

درگير آن  و اشتن

فاصل نكردن حساس

خـالق، همـدلى بـا 

ف شأن اخالقى امور

  .القى

حوزه اخال های ش

اخـالق، اخ ق، فـرا

ت تحليل و تركيب

ی فوق از امر متعا

گرايانه نيس  و نخبه

 گردند و هم شدت

اند، هم  ففوق واق

انـد  ل بـه تشـكيك

به(دامنه آنها افزود 

مطرح م در عرفان 

مفلسـفه اخالقـى  ر

آگـاهى. است خالق

و قابل درك بـرای ه

كنن نيازها و تقويت 

ك وضعيت اخالقى

همچهـای خـاص 

اخالقى به حقايق،

دغدغه اخالق را د

به اخالق، اح اشتن

يستن از موضـع اخ

معطوف به انكشاف

های زيست اخال قل

پژوهشأمل در باب 

حـوزه علـم اخـالق

جهت تقويت قدر

ها هكنند ا و تقويت

ط به خواص نبوده

سان معمولى لحاظ 

 بيش هم بر امور ف

ی هستند كـه مقـول

، ولى بر شدت و د

عارف، مانند آنچه 

  القى

در اده و مورد اتكا

  :ر بيان داشت

عالَم اخه اخالقى، 

 در سطوح اوليه و

ترين اقساِم پيش هم

از قبيِل درك: همانى

ه فرض وجه به پيش

خالق، امكان ديد 

عمل ددر  :وجودی

ندا حساسيت: روانى

  .داشتن بدان وجه

عزم بر نگري: رادی

خالقى، خواسِت مع

رعايت حداق: عملى

أمطالعه و ت: عرفتى

شناختى در ح خالق

  ... .خالق و

تمرين در ج: هارتى

  .ر حوزه اخالق

نيازها ى است پيش

رتيب، لزوماً مربوط

رف و در سطح انس

آدميان كم و  يشتر

اموری شوند؛ يعنى

ای آغازيد، طهقز ن

های فوِق متع  زمينه

های فلسفه اخال گاه

منابع مورد استفارۀ 

خالقى به ترتيب زير

ترين منبع فلسفه هم

  

  

توانند مى

مه .شوند

فه .1
تو

اخ

و .2
ر .3

تو

ار .4
اخ

ع .5
مع .6

اخ

اخ

مه .7
د

گفتنى

بدين تر و

حد متعار

بياساس، 

ش مى وارد

توان ا مى

شرايط و

گ تكيه

دربار

فلسفه اخال

مه .1
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نوعان، يكـى از منـابع غنـى و  واسطه اخالقى با آدميان و هم ىقرب ب اخالقى آدمى و

آگاهى حاصل از زيست اخالقـى و عـالَم  ،به بيان ديگر. مهم در فلسفه اخالقى است

ترين منبع فلسفه اخالقـى  اخالق كه برای آدمى عين آشكارگى است، نخستين و مهم

  ).عالَم اخالق يا مرتبه اخالق(رود  به شمار مى

های اوليــه و شخصــى در بــاب  ، اطالعــات حاصــل از تــأمالت و تــدقيقدومــين منبــع .2

ــدی ها، قالب پردازی مضــمون. هــای اخالقــى و زيســت اخالقــى اســت دريافت ها،  بن

ها، رعايت تقـدم و تأخرهـايى كـه در بـاب  ها، تدوين اصل و فرع ها، استدالل تحليل

دومـين منبـع  شـوند، های اخالقى از طرف شخص ارائه مى زيست اخالقى و دريافت

  ).شناسى مرتبه اول يا مرتبه تأملى اخالق(در فلسفه اخالقى است 

. كه بر محور اخالق اسـت يافته سامان مند و تخصصى های نظام پژوهش ،سومين منبع .3

 هايى كـه در قالـب علـم اخـالق، تـاريخ ها و بررسـى به بيان ديگر، مجموعه پژوهش

شناسـى  ای، روان ربردی، اخالق حرفهاخالق، فرا اخالق، اخالق هنجاری، اخالق كا

شـكل ... شناسى اخالق، پديدارشناسـى اخـالق و شناسى اخالق، انسان اخالق، جامعه

شناسى مرتبه  اخالق(رود  اند، منبع غنى ديگری برای فلسفه اخالقى به شمار مى گرفته

  ).دوم يا مرتبه تحقيقى

های فلسفه اخالقـى كـه  و استداللها  تواند بر غنای مباحث و تحليل كاربرد منبع اخير مى

منبـع مكمـل ايـن درواقـع، . بيفزايـد ،گيرنـد اساس و در فضای دو منبع پيشـين شـكل مـى بر

  .مناسبى برای دو منبع پيشين است

  هايى از فلسفه اخالقى تعريف

پردازند، تعريـف آن شـاخه  های دانش بدان مى يكى از مواردی كه در مقام شناساندن شاخه

تـوان بـرای  متعـدد فلسـفه اخالقـى مـى یهـا رسد پس از تعيين جنبـه به نظر مى اكنون. است

هـا و  ای از تعريـف پـاره. آن پرداخـت ازهـايى  انداز كلى به بيان تعريف دادن يك چشم نشان

بيفزاينـد،  توانند هرچه بيشتر بر وضوح و تمـايز ايـن شـاخه از فلسـفه هايى را كه مى توصيف

  :فه اخالقى عبارت ازفلس. توان چنين برشمرد مى

  اخالقــى و در ) هاینــه قواعــد و دســتور( بررســى عقالنــى حقــايق بــا نگــاه و منظــِر  ـــ 

  .سپهر اخالقى



ت و انديشـه 

سـائل تـاريخ 

ست، جبر و 

يـا ( و امـور 

دد انسـانى و 

  .ق

  .ى و انتزاعى

عقـل نظـری 

وان ويژگـى 

د بسـياری از 

هـای  سـاحت

ـفه اخالقـى 

ى و ارزيـابى 

شـود،   نمـى

كيـد آن بـر 

نحـو  كـه بـه

 سـازد، بلكـه

بـه بيـان . نـد

اپيش تعيـين 

وگو در باب 

ی كـه بـرای زيسـت

ـا نگريسـتن بـه مس

 حقوق، دين، سياس

ت اخالق با حقايق 

هـای متعـد و حـوزه

مى با امور و حقايق

 با حقايق انضمامى

بنيادی و مهِم عئل 

تـو د و متنـوع، مـى

توانـد دامنه آن مـى

ر اخالقى تمامى س

فلسـ.  امكان اسـت

بررسـىد و آنها را 

ريـفى صـرف تع

القـى بـه سـبب تأك

در پـى آن نيسـت 

خـود را مشـخص س

كن ـق واگـذار مـى

سـفه اخالقـى پيشـا

و س، تحقيق و گفت

حقايق و اموری ،ل

ه، يـژه تاريخ فلسـف

مسئله ئلى همچون

شيوه برقراری نسبت

هـا و القى سـاحت

بت اخالق انضمامى

 و زيست اخالقى 

و مسا ها ه موضوع

ث و مسـائل متعـدد

ت؛ بدين معنا كه د

هرطوف به تعيين سپ

تا حد ...) خداوند و

تمركز كندو فرعى 

كيه بر امور پيشـينى

گرايى فلسفه اخال ل

كـه ايـن ديـدگاه د

د دقيـق مباحـث خ

وگو و تحقيـ گفت

عات و مسـائل فلس

پس از تأسيس. ست

سفى به تمام مسائل

  .د

سفى به مسائل ويژ

مسائ ؛ منظر اخالق

حور اخالق و به ش

اخال پردازی نظريهو 

تحليلى در نسب ـ ی

 انضمامى و محقَق

ی از منظر اخالق به

خالقـى بـر مباحـث

لسفه در نظر گرفت

فلسفه اخالقى معط

خ همچون(ى مهم 

حقايق اصلى وبر ، 

فلسفه اخالقى با تك

ويژگى شمول آنكه

است؛ بدين معنـا ك

يره مسائل و تعـداد

 خود را به جريان 

ناپذيری موضوع قيق

و تحليل پسينى است

فلس ـ يكرد اخالقى

رای اهميت هستند

فلس ـ يكرد اخالقى

ر گذشته و حال از 

. ..  

ای بر مح ختن فلسفه

  ).ت و مسائل

ين سپهر اخالقى و

  .ى

رسى و تحقيق نظری

رسى نسبت اخالق 

هايى نظری ئه پاسخ

  

  رايى

اشـتمال فلسـفه ا ه

رايى را برای اين فل

ف. هم را در برگيرد

فرا انسانى/  حتى نا 

دارد تا حد امكان،

ا حوزه شمول در 

توضيح آ. نى است

به مسائل ا»  پسينى

 با يقين منطقى داي

دايره شمول خالقى 

پذيری يا تحق حقيق

ت و نيازمند تأمل و

  

  

روي ـ

انسانى دا

روي ـ

فلسفه در

.اختيار و

ساخ ـ

موضوعات

تعيي ـ

غيرانسانى

برر ـ

برر ـ

ارائ ـ

 .و عملى

گر شمول

با توجه به

گر شمول

حقايق مه

انسانى و 

عزم آن د

اما نمايد،

بلكه پسين

رويكرد«

پيشينى و

فلسفه اخ

تح ،ديگر

شده نيست
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فلسفى بدان نگريسـت  ـ توان با نگاه اخالقى مى آيا شود موضوع و مسئله است كه معلوم مى

  توان در باب شأن اخالقى آن به بحث فلسفى پرداخت يا نه؟ مى نيز آيايا نه؟ 

مندانـه و  هـای فلسـفه اخالقـى از قسـم دسـتگاه نيز بايد توجه داشت كه پيوستگى بخـش

قل اسـت، ولـى ای از مباحـث مسـت ای است؛ يعنى مجموعـه هرمى نيست، بلكه از قسم شبكه

بـه بيـان . كه گويى روح اخالق بر آنها دميـده شـده اسـت ای گونه به ؛سازگار بر گرد اخالق

و آن روح  داردمانند است كـه روحـى واحـد  ديگر، فلسفه اخالقى پيكری چندجزئى و كل

خالصه اينكه مدل فلسفه اخالقى از نوع هرمى، يعنى . واحد همان نگاه اخالقى به امور است

دانسـت؛  ای خوشـهتقريـب آن را  تـوان بـه نيسـت، بلكـه مـى سـنتىهـای  هندسه فلسفه از نوع

  .ای بر اساس نوعى پيوستگى و وحدت ويژه مجموعه

تواند مانع تحقق پـروژه  گرايى فرهنگى نمى اين مسئله نيز مطرح شود كه آيا نسبى بسا چه

گفـت فلسـفه  تـوان مـىدر پاسـخ  و جريان فلسفه اخالقى گردد يا آن را مسـكوت گـذارد؟

جهان اخالقى هر فرهنـگ  ای است كلى به نگريستن از عالم اخالقى و زيست اخالقى توصيه

. تحليـل و اسـتدالل، وگو آدم، صرف نظر از موقعيت فرهنگى آن، با تكيه بر گفت به عالم و

اساساً در فلسفه اخالقى، آنچه از اولويـت و اهميـت برخـوردار اسـت، عـزم بـر نگريسـتن از 

بخشـيدن بـدان  وگـو در آن بـاب و تحقـق ع اخالق به امـور و اراده معطـوف بـه گفـتموض

تـوان جريـان  بـر ايـن اسـاس، مـى. ها يا جغرافياهای فرهنگى هاست و نه تكيه بر موقعيت عزم

انگـاری در حـوزه  گرايى و مطلق فلسفه اخالقى و ديدگاه مندرج در آن را در فراسوی نسبى

  .اخالق در نظر گرفت

  های نسبى ويژگى) ب

هـای نسـبى آن نيـز  شدن جوانب فلسفه اخالقى نيازمند پرداختن بـه ويژگـى برای بهتر روشن

های ديگـر و مقايسـه آن بـا  های نسبى، به تعيين نسبت فلسفه اخالقى با حوزه ويژگى. هستيم

  .های ديگر معطوف است شاخه

بنـدی علـوم در  سـتهجايگـاه فلسـفه اخالقـى در ددرواقع، در پاسخ بـه ايـن پرسـش كـه 

 ؛ يعنــىهــای متعــدد بــه ايــن پرســش پاســخ داد بنــدی تــوان بــر حســب دســته ؟ مــىســتكجا

  :به قرار زير استهای ديگر  های مربوط به فلسفه اخالقى با لحاظ حوزه ويژگى مجموعه

ماننـد  سـنتىهای  متافيزيك همچون(های متافيزيكى  ها به فلسفه بر حسب تقسيم فلسفه .1



بايـد گفـت 

ت و تغييـر، 

ــافيزيكى   مت

ای  س فلسـفه

های  ه فلسـفه

طه به زندگى 

های  ن فلســفه

مربوط دگى 

ه اخالقى را 

 ، و بنـابراين

در ايـن . »الق

  .رد

  

ى ماهيـت و 

 و  هنجـاری

مقـام تحقـق 

عبارتند مقام 

شناسـى  سـان

ـود يـا مقـام 

كـاربردی و 

ق كـاربردی 

  .ت

ـا غيرمتـافيزيكى، 

هستى و نيستى، ثبا

ن ســاختار هرمــى 

شـد، پـسبا وم نمـى

ضـمامى، ازآنجاكـه

واسط نحو بى به) ت

ايــن ،ديگـر ســوی

به شئون زند) حقوق

رند، بنابراين فلسفه

سـه مقـام درن توا

مابعـداالخال«و » ق

گير الخالق قرار مى

 :ه سه مقام دانست

ى اخالق و بررسـى

اخالق، اخالق فرا

م نفسه و اخالق در

های مربوط به اين م

شناسـى اخـالق، انس

الق بـا ماسـوای خـ

نسـبت ك: ر داشـت

كـاربردی، اخـالق

فلسفه اخالقى است

يـ) هگلـى كفيزيـ

ه مانندث متافيزيكى 

ــين فيزيكى و همچن

هـای مرسـو افيزيك

های انتزاعـى و انض

طق، فلسفه رياضيات

سـوف نيســتند و از 

وجودی، فلسفه ح

هايى برخوردا دغه

  .ست

مىپژوهى را  خالق

اخـالق«، »الخـالق

يعنى مابعداال، سوم

توان مربوط به ا مى

ق در بنيادها و مبانى

هايى مانند ف شاخه 

ن نحو فى د اخالق به

ها شاخه ؛يابى خالق

ش  اخـالق، جامعـه

ـق در نسـبت اخـال

دو صـورت در نظـر

مربوط بـه نسـبت 

ف ،)فلسفى(و نظری 

و مدرن مانند متاف 

 اخالقى با مباحث

ــاف نظــام پردازی مت

متا ها از نوع بحث 

.  

ه ها بـه فلسـفه لسفه

تافيزيك، فلسفه منط

آن معطـ یها جنبــه

سفه اخالق، فلسفه 

چنين مسائل و دغد

های انضمامى دانس

 اخالق يا اقسام اخ

اال ماقبـل«: ر گرفـت

اخالقى در دسته س

ها ر پژوهى  اخالق

معنای تحقيق به: الق

؛يابى از اخالق يشه

  .قام مربوطند

ی تحقيق در خود

يا مقام اخ ) ...ريخ و

ى اخـالق، تـاريخ

  .الق

بـه معنـای تحقيـ: ق

توان به د بت را مى

شاخه ). فلسفى(ی 

دی وبت غيركاربر

تافيزيك ارسطويى

زآنجاكه در فلسفه

ــز  ــوه و فعــل و ني

سروكاری نيست و 

غيرمتافيزيكى است

 توجه به تقسيم فلس

مت همچون(نتزاعى 

نسـان و مســائل و ج

مانند فلس(نضمامى 

وفور از  هستند و به

ه يد در زمره فلسفه

طالعات مربوط به 

ر سه دسته در نظر

بندی، فلسفه  قسيم

يح اينكه مجموعه 

االخال مقام ماقبل )

ی اخالق يا مقام ري

م اخالق به اين مق

معنا به: مقام اخالق

ح روان، جامعه، تار

شناسـى خالق، روان

پديدارشناسى اخال

مقام مابعـداالخالق

اين نسبت. ى اخالقى

ركاربردی يا نظری

شاخه مربوط به نسب

  

  

مت

از

ــ ق

س

غ

اب .2
انت

انس

انض

ه

با

طم .3
د

تق

توضي

)الف

های ريشه

فلسفه علم

م )ب

در سطح(

علم اخ: از

اخالق، پ

م )ج

يابى نسبت

نسبت غير

است و ش
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پروژه «و » جريان فلسفى«عنوان يك  توان فلسفه اخالقى را به بايد افزود كه مى ،در نهايت

  .نيز در آن وجود دارد» ای رشته ميان«امكان مباحث  بر اين، افزون. نيز لحاظ كرد» فلسفى

  تمايزهای فلسفه اخالقى

  :شود های دانش اشاره مى ای از ديگر شاخه با پارهدر اينجا به تمايز فلسفه اخالقى 

  تمايز فلسفه اخالقى از علم اخالق و فلسفه اخالق. 1

فلسفه اخالقى غير از علم اخالق و فلسفه اخالق است، زيرا نگاه علم اخالق و فلسفه اخـالق 

مانند هايى  در حوزه. به اخالق نفسى است، ولى نگاه به اخالق در فلسفه اخالقى، نسبى است

مورد توجه  بدان علم اخالق و فلسفه اخالق، اساساً خود اخالق و ماهيت آن و قواعد مربوط

های مختلف به اخالق چيست؟  است، ولى در فلسفه اخالقى مسئله اين است كه نسبت حوزه

گـاه  آن ،ما اخالق را بپذيريم و جدی بگيـريم/ در فلسفه اخالقى مسئله اين است كه اگر من

افقى كه در برابر ما نسبت به عـالم  ،فلسفى چنين ديدگاهى چيست؟ بر اين اساس چشم انداز

، تفسـير ،شود، چگونه است؟ نيز در علم اخالق از نسبت اخـالق بـا وجـود و آدم گشوده مى

گويى در فلسـفه اخالقـى، .توان مى ولى در فلسفه اخالقى ،توان سخن گفت نمى... معرفت و

گيـرد كـه در آن اخـالق، مبنـای آن فلسـفه و  اخالق شـكل مـىفلسفه و متافيزيكى بر مبنای 

  .عكس هشود و نه ب متافيزيك مى

  ای تمايز فلسفه اخالقى از اخالق كاربردی و حرفه. 2

متمـايز ) و اخالق هنجاری(ای  از اخالق كاربردی يا اخالق حرفهبه چند دليل فلسفه اخالقى 

  :است، زيرا

آن » اجـرای«در بـاب امـور و » برد صـرِف اخـالقكار«اخالق كاربردی از مقوله  ـ يكم

فلسـفه . اسـت» ديـدن و انكشـاف حقـايق در افـق اخـالق«است، ولى فلسفه اخالقى از نـوع 

در بـاب حقـايق » تأمـل و بحـث نظـری« در كناراز منظر اخالق » نگريستن«اخالقى از مقوله 

و صبغه اخالقـى وضع  ،شدن و آشكارشدن شأن از مقوله مشخص ؛ يعنى فلسفه اخالقىاست

امر مورد نظر است، نه صرِف ورود به تراز عمل و كاربرد در مورد يك چيز برحسب قواعـد 

  .های اخالقى و فرمان

» شرايط جزئـى«ويژه برای » تعيين تكليف و فعل اخالقى« در پىاخالق كاربردی  ـ دوم



امـور در » ى

ق كـاربردی 

 گــاه آن و» ی

بـه ترتيـب ل 

 منظر همـان 

سبت اخالق 

ب مبـادی و 

نقطـه . سـت

 ،الق موجود

شـود،  ن مـى

مسـايه عمـل 

 ؛اشـته باشـد

شـدن  روشـن

ـايى از نـوع 

 انتزاعـى يـا 

به اخالق نيز 

قى در بـاب 

ربرد صـرف 

ق كـاربردی 

ثر ؤمـ  بـدان

، )ر گذشـت

قـىشأن و صبغه اخال

راحل تحقق اخـالق

ث اخــالق هنجــاری

خالقـى بـا مراحـل

نگريستن از «، »الق

انكشاف نس«، »جود

.   

يعنـى بـر حسـب(ى 

 وجـه انضـمامى ا

ه اخالقى خود اخال

 اخالقـى در انسـان

لسفه اخالقـى، هم

ای دا كننـده تعيـين

حقـق عمـل، بـه ر

هـ دغدغـهختن بـه 

 و مـا را از حالـت

ب دهنده تواند سوق

ى، نوعى نگاه اخال

اخـالق بـرای كـار

  .جزئى

منـد بـرای اخـالق م

مربـوط ل اخالقى 

تـر معنايى كه پـيش

تعيين ش«ى در پى 

مر. ت وجود دارد

مباحــث« ســپس ،»

امـا در فلسـفه اخ. »

ضمامى و عالم اخال

موج گرش و نسبت

...و» شاف مذكور

آغاز، انتزاعـىهمان 

فه اخالقـى، دارای

 نقطه شروع فلسفه

ه سبب تثبيت نگاه

به بيان ديگر، فل. ت

ل اخالقى ما نقش 

ای تحزيـرا بـر ،سـت

پـرداخ. نيـاز داريـم

دهـد  نيز سوق مـى

ت فلسفه اخالقى مى

آنكه فلسفه اخالقى

 تالشى در حوزه ا

انتزاعى و در وجه 

ای نظـام كننـده ذيه

د در تعيين نوع فعل

   در آثار فلسفى

م به(سفه اخالقى را 

، ولى فلسفه اخالقى

قق دو حوزه، تفاوت

ــرا اخــالق حــث ف

دی متناسب با آنها

توجه به اخالق انض

تأمل در محتوای نگ

 بررسى نظری انكش

ه الق كاربردی از

 اين نقطه در فلسـف

ولى ،اخالق است

  .خالق است

چيزی كهعنوان   به

 عمل اخالقى است

گيری عمل ر شكل

رای مقـام عمـل اس

فلسفه اخالقى نيـز 

ا به عمل اخالقى ني

توان گفت  س مى

خالصه آ. ان باشد

و نه است حو كلى

ى بر حسب قواعد ا

تواند منبع و تغذ مى

تواند خالقى امور مى

  .)م

ريحِ فلسفه اخالقى

 پای مباحثى از فلس

 درگير آن هستيم،

  .آنهاست» ى

ميان مراحل تحق ـ 

مباح«: رتيــب اســت

يری اخالق كاربرد

ت«: سروركار داريم

ت«، »ر امر مورد نظر

تحليل و «، »رد نظر

نقطه آغاز اخال ـ رم

ولى  ،است) زاعى

 الق كاربردی، فرا

  َ م اخانضمامى و عال

فلسفه اخالقى،  ـ م

كننده ما به  متمايل

تواند در ست و مى

های مهم بـر  سائق

ی مورد بحث در ف

فلسفه اخالقى ما را

پس. آورد عى در مى

عينه هما آنكه به  نه

نح نحو عقلى و به به

ين وظايف اخالقى

فلسفه اخالقى م ـ م

ين شأن و جنبه اخال

بخش دوم: 1382ملكى، 

های صر  نبود اشاره

توان رد  كه مىال 

  

  

است كه

وجه كلى«

 سوم

ــدين تر ب

گي شكل«

ی سديگر

اخالق بر

با امر مور

چهار

قواعد انتز

آغاز اخال

 ،ملموس

پنجم

راهنما و 

اخالقى ا

گويى از

های نسبت

مباحث فل

انتزاع نيمه

باشد، اما

ها ب نسبت

آن و تعيي

ششم

تعيي. باشد

قرام(باشد 

نگاهى به

حا  درعين
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در برخى آثار مالحظه كرد، ولى بيشتر آثار كالسيك و جديد فاقد مبحث يا عنـوانى صـريح 

كـه (در اينجا با اشاره به وجوه كلى برخى از آثار كالسيك . با چنين قالب و مضمونى هستند

شـود كـه ايـن آثـار نيـز  ، مالحظه مـى)آيند فلسفه اخالقى به نظر مى ترين متون به افق نزديك

  .توانند در حوزه معنايى و نظری فلسفه اخالقى قرار گيرند نحو مستقل نمى به

هـم  هـای خـود اخـالق آن ارسطو تنها متكفل ترسيم مبادی و ويژگى اخالق نیکوماخوس

 مسـكويه نيـز ابـن الحکمـه الخالـدهاثر مهـم . های آن است تحت تأثير فرهنگ يونانى و مؤلفه

های مربوط به فرهنگ و تمدن ايرانـى،  اين پنج بخش به حكمت. مشتمل بر پنج بخش است

هندی، عربى، يونانى و در نهايت، سـخنان نغـِز محـدثان، فيلسـوفان و عالمـان مربـوط اسـت 

، هـا دينـى، حكايـتمحتوای اين متن تنها بيان آداب، وصايا، احاديـث . )5 ـ 3: 1358مسكويه،  ابن(

  عبـدالرحمن بـدوی، مصصـح ايـن اثـر . گيـرد را در بـر مـى... جمالت قصار، اقوال متفرقه و

  ناميــده اســت » حكمــت زنــدگى«پيــروی از شــوپنهاور آن را  بــر ايــن اثــر بــهاش  در ديباچــه

  .ای برای زندگى است ای عقالنى و فلسفه بدين معنا كه اين اثر، شيوه) 7: 1358، همان(

اسـاس  اسپينوزا شاهديم، تدوين متافيزيكى جوهرمحـور و بـر» اخالق«ه در ذيل آنچه ك

. هـا تلقـى گـردد معنـوی بـرای وی و تمـام انسـان نظرگـاهىتوانـد  عقل محض است كه مى

اما اين كـار او داللـت دارد  ،ای اخالقى نبوده است اسپينوزا در صدد ترسيم و نگارش فلسفه

معنويـت . خالقى يا به بيان ديگر بار معنوی برخوردار اسـتها و بار ا كه فلسفه وی از داللت

انسان در سايه تمركز و تبعيت و نگرش براساس عقل، به . اسپينوزايى، معنويتى عقالنى است

  .)گفتار و بخش اول پيش: 1376اسكروتن، (يابد  رهايى معنوی و رستگاری عقالنى دست مى

مثابـه  ال كه وی، متافيزيك خـويش را بـهح در باب فلسفه شوپنهاور نيز بايد گفت درعين

تر از عنوان اخالق بـرای متافيزيـك اسـپينوزا  داند و اين عنوان را بسيار با ُمسّمى اخالقيات مى

به نظر شارحان وی، بهتر است آن را در معنـای فلسـفه اخـالق  ،)73: 1392كارترايت، (انگارد  مى

. )همان(مباحث نظری در كردار آدمى است  در كناردر نظر گرفت كه حاوی متافيزيك اراده 

فلسـفه «و » حكمت زندگى«شايد بتوان فلسفه شوپنهاور را با توجه به تعبيرهای ويژه خودش 

هـای زيـر  توان بـه نكتـه نيز مىاما در باب فلسفه لِويناس ، )17: 1388شـوپنهاور، (نام نهاد » سعادت

  :اشاره داشت

چنين اصطالحى را به كار  گاه هيچهای وی  يشهحتى شارحان انداينكه لويناس و  نخست

  .)فصل اول تا چهار: 1391فصل يك تا پنج و كريچلى، : 1386ديويس،  :كنبرای نمونه (اند  نبرده



يـان معنـايى 

تعريـف  ،يد

139 :34(.  

moral app (

ن بـر حسـب 

هايى  ن واژه

the ethica (

The et ( نـزد

. يگری است

. خلط كرد» 

ام اخالقـى ز

ره بـه چهـره 

. عـداالخالق

بررسـى امـر 

فلسـفه «ـوع 

1 :7،12،15(.  

  صـل مسـتقلى 

ت، بــه چشــم 

ر دارنـد، امـا 

خـورد،  نمـى

ويـژه  ری بـه

مجـال الزم بـرای 

مشـخص در افـق 

» نظريـه بخشـش«

مسئله اخالقـى  به

در پـاورقى و بـا بي

د؛ بدون آنكه تحدي

91عليا،  پاورقى و 184 

proach(» بـه سـوژه

تقـويم اخالقـى آن

ترين يكى از اساسى

al(» امـر اخالقـى« 

thical philosophy

سوژه اخالقى با ديگ

»ر و نواهى اخالقى

معنـای فرمـان و الـز

رابطه چهـرهمچون 

نـه مابع ،وط اسـت

 اخالق بر محـور ب

ـت، نـه آنكـه از نـ

386ديويس، (ى باشد 

ذشـته، اثـر يـا فص

ث پيشــين گذشــت

ت و سـويى ديگـر

شـم نمو حال بـه چ

چنين آثار درای  ده

حد يك مقاله بوده است، مج

 مسئله فلسـفى و نظـری م

«. 1، بـا عنـوان لسفه ديـن

پاسخ ب ؛»راهيم و اسماعيل

ای و  طور حاشـيه ه

خورد چشم مى به 

:1386عليا، ( ار باشد 

رويكـرد اخالقـى ب

ت خالقى به سـوژه و

 همچنين. )35: 1391

منسوب است، واژه

y(» فه امـر اخالقـى

در نسبت س  و ويژه

اوامر«د با اصطالح 

moral « است، به م

ه واعد و پيشااوامر

بـل االخـالق مربـو

اد  در پِى تعيين بني

آن اسـ آمدهای پى

بررسى فلسفى پرتو

و منـابع فلسـفى گذ

يف آن در مباحــث

 منابع موجود سمت

مستقلى در گذشته 

پراكندنحو  توان به ى

های فلسفه اخالقى در ح ب

الحظه دوبرای م ،رو  اين

المللى فل سانى همايش بين

يركگوری از داستان ابر ى

  .قى داستان

هم به اصطالح، آن

ی از متون فارسى

سفه اخالقى در كا

ای بـا ر فلسـفه«س 

 مبنای رويكرد اخ

1كريچلى، (فته است 

خالق به لويناس من

فلسف«توان از  س مى

ى رخدادهايى پايه 

نزد لويناس را نبايد

imperative«عادل 

س به مرحله پيشاقو

97(.  

ناس بـه مرتبـه ماقب

سفه لويناس اساساً

گاه  به چهره و آن

پقايق با اخالق در 

ها و ر ميان اصطالح

كــه توصــي گونــه ن

آثار و ،ها، واژگان

يژه و اثر و شاخه مس

لسفه اخالقى را مى

                      
 ترسيم اوليه از چارچوب

از .پذير نبود ن امكانداط ب

رس گارنده در پايگاه اطالع

تفسير غيِر كى«. 2) خالقى

ى، بر حسب خوانش اخال

كاربرد اين ا اينكه

ا مالى، تنها در پاره

وبى برای مفهوم فلس

فلسفه لوينـاس اينكه 

ای كه بر نى فلسفه

)Other (شكل گرف

سب كاربرد واژه اخ

، پس)12: 1386ويس، 

امر اخالقى. ن راند

ن» امر اخالقى«الح 

تور اخالقى كه معا

 امر اخالقى لويناس

7: 1386ديويس، (ست 

فلسفه لوين اينكه رم

بايد گفت كه فلس ر

يعنى رابطه چهره  

و كشف رابطه حق 

كه مالحظه شد در

فلســفه اخالقــى آ

ه بيشتر اصطالح. د

ال كه اصطالح وي

مرتبط و مشابه با فلس

.معاصر يافت
1

  

                          
ه اين نوشتار تنها در صدد

صيلى مسائل جزئى مربوط

دو مقاله از نگ :نكالقى، 

در افق فلسفه اخ  مسئله شرّ 

عيل در افق فلسفه اخالقى

  

  

ا دوم

بسيار اجم

و چارچو

 سوم

است؛ يعن

(ديگری 

كه بر حس

ديـو(است 

وی سخن

اصطال نيز

امر و دست

اما ،است

مربوط اس

چهار

اختصار به

 ،اخالقى

» اخالقى

چنانك

در بــاب 

خور نمى

حا درعين

مباحث م

در آثار م

            
ازآنجاكه. 1

طرح تفص

فلسفه اخال

پاسخ به (

ذبح اسما
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  گيری نتيجه

موضـوعات و  بـارۀنحو پيشـينى بـاب تحقيـق در توان بـه آموزد كه نمى تاريخ فلسفه به ما مى

مسـائل «ای از مسـائل فلسـفى، عنـوان  رهپـا دليـل،بـه همـين . مسائل فلسفى را بسته انگاشـت

رسد بـر همـين سـياق، در  به نظر مى .اند را به خود اختصاص داده) open questions(» گشوده

توان حكم قطعى به انسـداد انـواع پـژوهش و انحصـار تحقيـق در اقسـام  باب اخالق نيز نمى

اين وصف، مقاله فـوق  با. حكم داد  نبودن تأسيس مسير پژوهشى تازه موجود داد و به ممكن

براسـاس اخـالق و نـه در (دادن بستر ديگری برای پـژوهش در حـوزه اخـالق  در صدد نشان

  .بوده است) اخالق

در معنا و قالب به نظر نگارنده هنگام آن است كه اخالق از طريق احراز كاربرد وصفى، 

آيد، اما پيشـنهاد چنـين ، به تراز يك فلسفه فراز »ای اخالقى فلسفه«عنى ، يفلسفه اخالقى دقيق

هـای  تعيـين حـدود و ويژگـى ،تحديـد ،اگر بدون تعريف پژوهى فلسفى ای در اخالق شاخه

دار پيشـنهاد همـين  مقالـه فـوق عهـده .، جز شعاری بيش نخواهد بـودباشدنفسى و نسبى آن 

  .های دقيق آن بوده است همراه ويژگى مسير معين به
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