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  سپاسگزاري
ر دل ذره اي خورشیدي نهاد، هم سپاس خداي را که هستی بخش است و جان آفرین، هم او که د

او که عقل و بینش را زیور انسان ساخت تا با کاوش در عظمت بارگاهش، به مفهوم حقیقت و راه 
  .صواب، تعالی یابد
، استاد راهنماي این تحقیق که با راهنمایی هاي جناب آقاي دکتر فتحعلی اکبرياز استاد ارجمند 

نگارش این تحقیق را میسر ساختند، صمیمانه تشکر و ارزشمند و زحمات بی دریغشان  تدوین و 
  .نمایم میقدردانی 

استاد مشاورمحترم این تحقیق، به واسطه  ،غالمحسین توکلی از جناب آقاي دکتر

  . نمایم میهاي سودمند و ارزنده شان در بهبود مطالب این تحقیق سپاسگزاري و تشکر  مساعدت



  
  

  تقدیم به
  نه سوختند تا روشنگر راهم باشند و گرما بخش وجودمپدر و مادرعزیزم که عاشقا

  .و اعضاي خانواده ام که در تمام مراحل تحصیل، مشوق من بودند

  
  

  و تقدیم به
  تکه فرصت عشق ورزیدن را به من ارزانی داش مبه همسر گرامی

  



  دهیچک
ــوم  ــد هی ــادي در    ) 1711-1776(دیوی ــأثیر زی ــی او ت ــه آراء  اخالق ــکاتلندي ک ــوف اس ــالق  فیلس ــفه اخ فلس

» بایـدها «خـود در فصـل اول از کتـاب سـوم آن بـه بحـث از رابطـه ي        » رسـاله ي طبیعـت بشـري   «معاصر داشته در 
پرداختـه اسـت؛ هیـوم در کتـاب مزبـور ایـن بحـث را فـرع بـر ایـن موضـوع قـرار داده کـه تمـایزات               » هسـت هـا  «و 

اشــند و عقــل تنهــا روابــط تصــورات و اخالقــی از عقــل ناشــی نمــی شــوند و منشــأ آن هــا احساســات درونــی مــی ب
» هـا  هسـت «و » بایـدها «هیـوم در عـین حـال، منکـر رابطـه ي منطقـی بـین        . استنتاج امور واقع را بررسی مـی کنـد  

  .بوده او در اخالق بیشتر به نتایج علمی می اندیشد
ــ یف ییعالمـه طباطبـا   ـ اعتبار يه یــز بــا طـرح نظر یـ ن، نیلســوف مشـرق زم ـ ات خــود و تفکی ت از ایــک اعتباری

ـ  يپردازد و قائـل بـه عـدم رابطـه      می ین بحثیق به چنیحقا ـ م یمنطق ـ با«ان ی ـ   مـی » هسـت هـا  «و » دهای  یباشـد ول
ـ  يدانـد بلکـه آن هـا را انشـا     مـی محـض ن  يرا انشا ين حال، ادراکات اعتباریدر ع ـ    یمبتن کنـد، و   مـی  یبـر واقـع تلق

  .شمارد می یت ها قابل بررسیبه لحاظ همان واقع
  . اعتبار، باید، حسن و قبح، فضلیت و رذیلت، قضایاي اخالقی :کلید واژه ها
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د  

  مقدمه 
ــرا -1 ــش ب ــذر از  يکوش ــت«گ ــ» هس ــیو رس ــبا«ه دن ب ــکاف م  » دی ــردن ش ــر ک ــو پ ــان ای ــن دو و در نهای       ت ی

  . اخــالق اســت يز فلسـفه  یــار بحــث انگیموجــود، از مســائل بسـ  يت هـا یــبـر اســاس واقع  یاخالقــ میبـرآوردن نظــا 
  .یشدن یدانند و برخ می ین دو را ناشدنیان ایوند میپ يعده ا

ـ گو» هسـت «و » دیبا« ي مسألهظاهر  ـ   یبررسـ آن اسـت کـه منحصـر بـه      يای  يجمـالت حـاو   یارتبـاط منطق
ـ . اسـت » هسـت «و جمالت مشتمل بـر  » دیبا« ـ  یول ـ از ا یدو تلق ـ   مسـأله ن ی اول بحـث بـر سـر     یوجـود دارد، در تلق

ـ با« ياز جمــالت حــاو یامکـان اســتنتاج بخشـ   ــ  یاز جمــالت امــور واقـع اســت؛ در حــال » دی دوم، بحــث  یکـه در تلق
ـ   يتوان جمله ا میا ین است که آیا ـ با«مشـتمل بـر    یرا کـه حت ـ  ینباشـد و در عـ  » دی باشـداز جمـالت    ین حـال اخالق

  جه گرفت؟یناظر به واقع نت
ـ با«ا ی يخلط ادراکات اعتبار ـ یبـا ادراکـات حق  » دهای ـ  یق ـ اسـتدالل هـر    یو خلـط مبـان  » هسـت هـا  «ا ی ک بـا  ی

. ته نمـوده اسـت  ز بـه دنبـال آن آشـف   یـ ش سـاخته و بـازار قـانون وجامعـه را ن    است که علوم را مشـو  یاز مسائل يگرید
  . کند میش افراد را مشو يفکر ید و مبانیآ میبه وجود  يارین بحث، اشتباهات بسیلذا در اثر عدم شناخت ا

ـ د روشن کرد که آیز باین یاز طرف -2 ـ اعتبار«ا ی ـ  » اتی ـ  یبـه کل ا کـامالً متولّـد از آن هـا    یـ ق انـد  یارتبـاط بـا حقـا    یب
ـ گـر آ یبـه عبـارت د   اسـت؟ و  يگرید يا موضوع به گونه یباشند  می بـه عنـوان مثـال    : ا چنـان کـه ادعـا شـده اسـت     ی

ـ نـی تول یو روابـط ع  يدئولوژین ایب م یتقسـ  یاصـل  يشـه هـا  یتـوان ر  مـی وجـود دارد؟   يرابطـه ا  یشـت ید و نظـام مع ی
ـ با«و » هسـت هـا   «امور بـه دو گـروه    ـ  يم حکمـت نظـر  یرا در مباحـث تقسـ  » دهای در مـورد  . جسـتجو کـرد   یو عمل

ــتعر ــف ای ــیم حکمــت و مباحــث پن دو قســی ــود دارد امــا تقر یرامــون آن دو، مباحــث فراوان ــاً آنچــه مشــترك یوج    ب
 موجـودات بـه طـور عـام اسـت کـه بـا قطـع نظـر از ذهـن و           ين است کـه موضـوع حکمـت نظـر    یآنهاست ا يهمه 

ـ    یواقع میآد يدرك و خواست ها  ياسـتعدادها  ياسـت کـه مـا بـه مقتضـا      ی، اعمـال یت دارنـد و موضـوع حکمـت عمل
ـ  خــود انجــام  يو معنــو يات مــادیــوصــول بــه اهــداف ح يا بــرایــخــود ماننــد تعقــل و احساســات و عواطــف و یذات
  . میده می

ـ با«و بـاز نمـودن اسـتنتاج     ي اخـالق علمـی  کشف مغالطـه   -3 ـ ویخ فلسـفه از ابتکـارات د  ی، در تـار »هسـت «از » دی د ی
نکـه  یدر بـاب ا «تـاب سـوم آن تحـت عنـوان     عـت بشـر، در ک  یطب يدربـاره   ياي در رسـاله  شـود، و  میوم، شمرده یه

  . کند میاشاره » هست«و » دیبا« ي مسأله، به »ستندیقابل استنتاج از عقل ن یاخالق يباورها
ـ ، در عـالم اسـالم، بـا طـرح نظر    ییعالمه طباطبـا  ـ اعتبـارات خـود وارد ا   يه ی ـ با«شـود و   مـی ن مبحـث  ی و » دی

ــنبا« ــ» دی ــه ش ــود تحل يوه یرا ب ــاص خ ــخ ــرده و در ی ــال ک ــن تمی ــ يزی ــه ب ــن اعتباریک ــای ــاده از یات و حق            ق نه
  . نگرفته است یشیپ نایشاز ا یغرب کس يفالسفه 
ـ شـده کـه در ا   ین امـر، سـع  یروشن شدن ا يبرا ـ ا يآرا یقـ ین رسـاله بـه طـور تطب   ی ـ لسـوف و زوا ین دو فی  يای

  .    ردیقرار گ یل و بررسیمورد تحل مسأله
   بــر  يز درآمــدیــباشــد و فصــل دوم ن مــیات یــباشــد کــه فصــل اول کل مــیل ن رســاله مشــتمل بــر پــنج فصــیــا -4

ن بحـث مـبهم باشـند    یکـه ممکـن اسـت در حـ     یشـود واژگـان   مـی  ین فصـل سـع  یباشد که در ا میاخالق  يفلسفه 

 



ه  

 يفصـل سـوم مشـتمل بـر آرا    . مـا فـراهم گـردد    يقبـل از شـروع بحـث بـرا     یرتیرنـد و بصـ  یقـرار گ  یمورد موشکاف
ـ و مباحـث ذ  يو یـی عـت گرا ین فصـل طب یه در اباشد ک میوم یه ـ بـه دل  –ل آن ی ـ اد در فلسـفه ه یـ ت زیـ ل اهمی وم و ی

ـ با«رابطـه   مسـأله در  ناتأثیرش و ياخالق و ـ ل ایـ شـود و سـپس بـه دل    مـی  یبررسـ  -» هسـت «و » دی ن کـه بحـث   ی
م یپـرداز  یمـ ز بـه نقـش حـس و عقـل در اخـالق      یـ شـود مـا ن   مـی وم از استدالل مربوط به رد عقل در اخالق آغـاز  یه

ـ و با آوردن کالم ه ـ  مـی ان یـ مختلـف از آن را ب  يرهایوم، تفسـ ی  ییعالمـه طباطبـا   يم و در فصـل چهـارم بـه آرا   یکن
ده فعـل  اآن و بحـث وجـوب و ار   منشـأ  د و یـ ل مفهـوم با یـ م و ابتدا به اعتبار و اقسـام آن و سـپس بـه تحل   یپرداخته ا

ـ قـرار داده ا  یسـ ر مباحـث مـورد برر  یرا با سا یم و حسن و قبحپرداز می ن دو یـ سـه و نقـد ا  یپـنجم مقا  صـل و در ف. می
  . لسوف انجام شده استیف

                                                 

 



 

 

١

  
  

  

  صل اول ف

  اتیکل
  
  

  
  

  د واژه هایکل 1-1
ز یـ بـه چ  را يزیـ حـد چ  ین است که بـا عوامـل احساسـ   یا ییاعتبار نزد عالمه طباطبا: (Supposition)اعتبار -1
  ). 152: 1375، يجواد. (گریز دیواهمه به چ يقوه  يق دستکاریا حکم آن را از طریم یبده يگرید
ن یان اثر آن موجود است و ایان قوه فعاله و میاست که م ید همان نسبتیدر نظر عالمه، مفهوم با): (oughtد یبا-2

گـذارد؛ بلکـه انسـان     مـی آن ن یم خارجیاثر مستقفعاله و  يان قوه یانسان آن را م یاست ول یقینسبت اگر چه حق
او که در حافظه اش  ی، احساسیان خود و صورت علمیابد، ضرورت را میج مطلوب خود دست یآنکه به نتا يبرا
  ). 196 -197: 1375، ییطباطبا. (کند میمانده است اعتبار  یباق
که  یاست که در تمام افعال یفت نسب، حسن وقبح دو صیینزد عالمه طباطبا :(Good and bad)حسن وقبح -3

  . د اعتبار شودیشود با میا ترك آن گذاشته یبنابر فعل 
فعل بـا   يم و در مورد ترك نا سازگاریدان میفعاله، فعل را خوب  يفعل با قوه  يدر مورد فعل درصورت سازگار

  ).276:1371، یمدرس. (میدان میفعاله فعل را بد  يقوه 
که مطلوب و مورد پسند هر  یاست نفسان یلت وصفیوم، فضینزد ه:  (Virtue and vice)لت یلت ورذیفض -4

ص آن یلت است و تشـخ یعکس فض یلت صفتیرذ. ورزد تأملآن  ياست که آن را مالحظه کند و درباره  یکس
  ). 271: 1383د، یدان شیش. (ها بر عهده احساسات و عواطف است
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 ينـده  یهسـتند از حـاالت گو   یوم، گزارشاتیا نزد هین قضایا: (Ethical Propositions) یاخالق يایقضا -5
چ وجه مربوط به امور ینده آن ممکن است و به هیحاالت گو یق بررسیان صدق و کذب آن ها فقط از طریآن و ب
  ). 51: 1377ان، یتق. (ستندیواقع ن

  ت آنیو اهم یپژوهش مسألهن ییتب 1-2
ن یـ در ا. ن مسائل فلسفه اخالق اسـت یزتریاز بحث برانگ یکید یبا و رابطه هست و ید اخالقید ونبایبا مسأله

ک از آن دو یـ هـر   يهـا  یژگـ یشـود و و  یو مسلمان بررس یلسوف غربیاز نظر دو ف مسألهن یشود ا می یرساله سع
بر  یمبتن یاخالق يایوم، قضایدر نزد ه. ان گرددینقاط ضعف و قوت هر کدام ب یقیوه مطالعه تطبیشرح شود و با ش

      سـت و عقـل صـرفاً بـا     یمطـرح ن  يدیـ د ونبایـ کننـد و با  مـی الت عمـل  یالت بشراند و انسان ها مطابق این تمـا یتما
ش به انجام عمل و ترك آن را در یدهد و گرا میقرار  ریتأثاو را تحت  یان، حس اخالقیزان سود و زیم يمحاسبه

د، یـ د و نبایـ با يدر نزد عالمـه، معنـا  . ه وجود داشته باشدن باریدر ا میچ الزاین که هیآورد بدون ا میفرد به وجود 
جـه خـاص، فـرد    یبـه نت  یابیدست يان قوه فعاله و اثر آن برقرار است و برایقتاً مین لزوم حقیلزوم و وجوب است و ا

  . دارد یمطلوب را در پ يجه یکند که نت می ییکند و خود را ملزم به انجام کارها میدا یزه پیانگ
ختم  یقتیر به حقیناگز يهر اعتبار يپرداخته است، نزد و مسألهن یاعتبارات خود به ا يه یبداع نظرعالمه با ا

 مسـأله لسـوف بـه   یهـر دو ف . رندیگ میه یما یقیحق يدهایاند از با يکه اعتبار یاخالق يدهاین رو بایشود و از ا می
 ین رسـاله مـورد بررسـ   یـ ابطه دارند که در ان ریدر ا یین حال تفاوت هایدر ع یدها و هست ها پرداخته اند ولیبا

  . قرار خواهد گرفت

  اهداف -1-3
  .یاخالق يایدها و هست ها در قضایوم در خصوص بایدگاه هین دییتب -1
  . یاخالق يایدها و هست ها در قضایت بایدرباره اهم ییدگاه عالمه طباطباید يح و ارائه یتوض -2
  .د وهستیباره مغالطه باوم دریو ه یینظر عالمه طباطبا یبررس -3
  .ها د ها و هستیوم در بحث بایو ه ییعالمه طباطبا يو فکر یدادن تفاوت ها و اشتراکات فلسف ناشن -4

  فرضیه ها و پرسش ها  1-4
  دارند؟ ينظر چه یاخالق يایقضا در ها هست و دهایبا خصوص در ومیه - 1

   دارند؟ ينظر چه یقاخال يایقضا در  ها هست و دهایبا خصوص در ییطباطبا عالمه - 2
  ست؟یچ وهست دیبا مغالطه با آن ربط و دهایبا خصوص در ییطباطبا عالمه و ومیه نظر - 3
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 چگونــه را هــا هســت و دهایـ با مســأله بــه پـرداختن  در ومیــه و ییطباطبــا عالمـه  اخــتالف و اشــتراك وجـوه  - 4
  کرد؟ نییتب توان می

  قیتحق ينه یشیپ -1-5
 زبان به يآثار یکل طور به دیبا و هست رابطه مسأله و خاص طور به یقاخال دینبا و دیبا بحث خصوصدر    

 بـه  مسـأله  و شـده  پرداختـه  لسـوف یف دو نیا یقیتطب یبررس به مجمل یلیخ طور به آثار نیا در دارد وجود یفارس
  . است نشده روشن و باز یخوب

  : آثار نیا ي جمله از
 – يزدیـ  يحـائر  يمهـد  دکتر از یعمل عقل يها وشکا  - سروش میعبدالکر از ارزش و دانش کتاب      

  .يجواد محسن نوشته وهست دیبا مسأله – یجانیالر صادق از حاضر قرن در اخالق فلسفه
  :باشد می رابطه نیا در یسیانگل زبان به که يآثار جمله از

                  (how to derive ought from is)  Philippa foot, "theories of ethies"  
  .دها وهست ها استین بایب ین مقاله جان سرل در صدد انکار وجود شکاف منطقیدر ا

                                                                    .A.N.flew: how to derive ought from is? G  
 ي مسـأله  بـا  رابطه در يادیز نظران صاحب يآرا يحاو د،یآ می بر هست از دیبا چگونه: فلو .ان.یج کتاب

  .باشد می هست از دیبا استنتاج
 نیب یاخالق يایقضا در دیونبا دیبا نیب سهیمقا يجا اما است؛ شده اشاره ها آن به منابع در که گرید يآثار و

   .است یخال لسوفیف دو

  ق و مراحل آن یروش تحق -1-6
  . يا کتابخانه و ياسناد -تحلیلی ،یفیتوص          
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  فصل دوم

  اخالق فهبر فلس يدرآمد

  

  

  
  

  فلسفه اخالق  رواخالق و شاخه هاي آن و تعیین قلم -1-2
آن  يشه یمشتق شده که ر» ethikos« یونانی ياست که از واژه  یسیانگل»  ethics«اخالق معادل  يواژه «        

»ethos «لسوفان اخالق به بحث از معنا و قلمرو یاست،فنروست که گفته شده یاز ا. باشد میا منش یرفتار  يبه معنا
  )19: 1385پالمر، (» .پردازند می یدر ارتباط با رفتار انسان یاوصاف اخالق

و سرشـت   یشه است و در لغت بـه حالـت درونـ   یباشد که با واژه ي خَلق هم ر میاخالق جمع خُلق  يواژه «       
مـثالً آنجـا کـه    . قابـل درك اسـت   یر حسـ یـ ت و به صـورت غ ریبص يده یشود که تنها با د میانسان گفته  یباطن

م یتو اخالق عظ یعنی» میخُلُق العظ یوانک لعل«: دیفرما میامبر اسالم یپ یاخالق يایف سجایخداوند متعال در توص
قابـل درك   ياما خَلـق بـه صـورت ظـاهر    : ندیفرما میاشاره  ناشیا یو ذات ی، به حالت درون]2[يدار يو برجسته ا

  ).158: 1363، یاصفهان( ».است
و بـه   تأمـل درنـگ و بـدون    یانسان است که انسان افعال مناسب با آن حالت را براسخ   یاخالق حالت نفسان      
  .دهد میانجام  یآسان

ســخاوت . ا بــد باشــدیــخلــق ممکــن اســت خــوب  -1«: شــود مــیاد شــده دانســته یــف یــبــا دقــت در تعر
  . بد است يخلق ها يترس در زمره ک، و بخل وین يوشجاعت در شمار خلق ها
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ــونگ -2 ــق چگ ــو ه یخل ــرا یأتی ــه در او پد  يب ــت ک ــس اس ــنف ــت ی ــده اس ــدگار ش ــذار. دار و مان  يحــاالت گ
  .شود مینده ینفس خلق نام

  . باشد میافعال مناسب با خود  يصدور پاره ا منشأ  یهر خلق -3
  ).18: 1385روانی، یش(» .شه استیو اند تأملن افعال از نفس، بدون یصدور ا-4

 يعلم اخالق که شامل هر دو حوزه . میف کنید علم اخالق را تعریم بایاکنون که مقصود از اخالق را دانست       
پـردازد، بـه انحـاء مختلـف      مـی انسان  يارزش صفات و رفتارها يگردد و به بحث درباره  می میصفات و رفتار آد

  :ده استیف گردیتعر

ــفولک - 1 ــم«: هی ــالق عل ــارت اخ ــ عب ــوع از تاس ــوان مجم ــار نیق ــه رفت ــان ک ــا انس ــل ب ــه عم ــی آن ب ــد م ــه توان      ب
 ).10 :1976 ،يبدو(» .دیآ نائل اش هدف

 ژکــس،(» .باشــد دیــبا کــه کــه گونــه بــدان مــیآد رفتــار در قیــتحق از اســت عبــارت اخــالق علــم«: ژکــس - 2
1362 :9.( 

ــه حــاکم کــه خواهــد مــی مــا از اخــالق«: آرنولــد ویتمــا - 3 ــانون ي آســتانه در و شیخــو ب ــا،(» .میباشــ ق  فرانکن
32:1376.(  

ــاردیر - 4 ــاپک چ ــتروم اورل و نیپ ــم«: اس ــالق عل ــه اخ ــه ب ــد از يا مجموع ــول و قواع ــه اص ــی گفت ــود، م ــه ش  ک
 ).8: 1376، نیکیپا( » .دیآ کار به یزندگ در را انیآدم

ــونیاتک. اف.آر - 5 ــالق «: نسـ ــتگاه اخـ ــعقا از یدسـ ــه دیـ ــاره جامعـ ــنش ي دربـ ــار و مـ ــراد رفتـ ــت افـ » .اسـ
 ).13: 1379 نسون،یکات(

ــک - 6 ــایا م ــم: رینت ــالق عل ــدا اخ ــار از يج ــ آن خیت ــت، یب ــح معناس ــاع اتی ــش ،یاجتم ــیمه نق ــیتع در م  نی
 ).13: 1379 ر،ینتایا مک(» .دارد یاخالق يها واژه ومفهوم

ـ  اوصـاف  قلمـرو  و معنـا  یبررسـ  بـه  کـه  اسـت  مـی عل اخـالق  علم« : پالمر کلیما - 7  رفتـار  بـا  طاارتبـ  در یاخالق
 ).19: 1385 پالمر،(» .پردازد می یانسان

بـه چشـم    يف متعـدد یعلـم اخـالق تعـار    يدربـاره   میعلـوم اسـال   يک در حـوزه  یو کالس یدر منابع اصل 
 یواالسعاد فـ  السعاده« در کتاب يشابورین يابوالحسن عامر يف هایتوان به تعر میآن ها  يخورد که از جمله  می
االسـفار  «در کتـاب   يرازیشـ  ي، صدرا» راالعراقیب االخالق و تطهیذته«ه در کتاب یابن مسکو،» هیرة االنسانیالس

با بذل دقت در مورد کـاربرد اخـالق   . اشاره کرد» گوهر مراد«در کتاب یجیو عبدالرزاق اله» االربعه جلد چهارم
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خـوب   یاست که صفات نفسان یعلم اخالق، دانش: ن مضمون ارائه کردیجامع بد یفیتوان تعر میف،ین تعاریدر ا
  .دهد می نشابد و اعمال نا پسند را ن یاز صفات نفسان يده و دوریو انجام اعمال پسند

که بشر آن هـا را بـه    یا و ملکات اکتسابیک سلسله خصلت ها و سجایاخالق از : سدینو میز ین ياستاد مطهر
روح انسان در کادر  انسان که يبرا یروح یگر، قالبیا به عبارت دیشود،  میل یردتشکیپذ می یعنوان اصول اخالق

  ).58-190: 1367، يمطهر(» .روح انسان است یشود، در واقع، اخالق چگونگ میو طبق آن طرح و نقشه ساخته 
ن علـم اخـالق   یـی ح و تبیکرد خاص بـه توضـ  یاست که هر بخش با رو يمتعدد يشاخه ها يعلم اخالق دارا

  :شود می يطبقه بند یاخالق يتوسط فالسفه  یو به طور عمده در سه شاخه اصل. پردازد می
 يهـا  نظـام  نیـی تب و فیتوصـ  بـه  کـه  اسـت  ییها گزاره مجموعه اخالق، نوع نیا از مقصود«: 1یفیتوص اخالق-1

 که است یدانش ،یفیتوص اخالق گر،ید عبارت به پردازد؛ می افراد از یجمع ای فرد يسو از شده رفتهیپذ و یاخالق
 هیتوصـ  ای دستور بدون ییهاهگزار يحاو و کند می فیتوص را گروه ای شخص قبول مورد یاخالق اصول و يمباد

 .ندیگو می سخن ٢ینیع تیواقع از همواره یعنی ؛هستند نما واقع ،یفیتوص اخالق در جمالت و ها گزاره. است

ـ  یاست و نه اسـتدالل  یو نقل ی، تجربین نوع مطالعات اخالقیق در ایروش بحث و تحق           راصـوالً د . یو عقل
، يزدیمصباح (» .دیآ میان نیبه م یگزارش شده، سخن یالقات اخیخصوص یا نادرستی یرستدنوع مباحث، از  نیا

1382 :19 .(  
ـ  درسـت « ،»قـبح  و حسن« نییتب يبرا ییها روش و ارهایمع اصول، نییتع شاخه، نیا در«: 3يهنجار اخالق-2  نـا  ای

 اخالق یگاه که یاخالق يها پژوهش از بخش نیا. ردیگ می رقرا یبررس مورد آن امثال و» دینبا و دیبا« ،»درست
 لذا. کند می نظر صرف انسان ياریاخت افعال درباره یخاص نید ای فرد و قوم دگاهید از شود می دهینام زین يدستور

 . یتجرب نه است یاستدالل آن بحث روش و شود می دهینام زین ٤اول درجه اخالق یگاه

ا یـ عـام   یاز احکـام ارزشـ   یدفـاع فلسـف   -الـف : دو بخش است يدر بر دارنده  يهنجار اخالق یبه طور کل       
  .»آن یستگیو نبا يبد«و » عدالت یستگیا بای یخوب«الزامات عام، مانند

ــنظر يکوشــش در ارائــه  -ب ــیتب يبــرا يه ای . »عــدالت خــوب اســت«ک عمــل؛ مــثالً یــ یســتگیاو ب ین خــوبی
  ).20 -19: 1383، يزدی مصباح(

                                                
1 . Descriptive ethics 
2 . Objective reality 
3 . Normative ethics 
4 . First- order ethics  
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ــرا-3 ــالق ف ــا«: ١اخ ــش نی ــالق از بخ ــه -اخ ــالق ک ــیتحل اخ ــالق٢یل ــاد ،اخ ــالق٣يانتق ــ ،اخ ــالق ،٤یمنطق  اخ
ــف ــالق ،و٥یفلس ــن ينظــر اخ ــنام زی ــی دهی ــود م ــه -ش ــوتحق تعمــق ب ــاره قی ــا ي درب ــطالحات يمعن ــاهی اص  میامف

ــردازد مــی» خطــا«،»صــواب«،»بــد« ،»خــوب«ماننــد یاخالقــ ــتفک و پ ــ کــاربرد کی  از را اصــطالحات نیــا یاخالق
ـ تحل بـه  و کنـد  مـی  یبررســ هـا  آن یاخالقـ  ریـ غ اربردکـ  , » قصــد«, » وجـدان «, »عمـل « چـون  مییمفـاه  يمعنــا لی

 و یاخالقــ احکــام تــوان مــی ایــآ کــه کنــد مــی یبررســ را مســأله نیــا نیهمچنــ و پــردازد مــی» عقــل«و» زهیــانگ«
 ).202: 1376، فرانکنا( معنا؟ چه به و چگونه، بشود اگر و کرد؟ هیتوج را یارزش

  :شوند می یبررس ثیح سه از کم دست ها گزاره اخالق فرا رد
ماننـد   ییواژه هـا . مـورد بحـث انـد    یاخالقـ  يم و مفـردات گـزاره هـا   ین قسمت مفاهیدر ا«: 6یمعنا شناخت -الف

  .شوند میل یتحل» درست و نا درست«، »دید و نبایبا«، »بد«، »خوب«
هـا و سـهم    نا مطلق بودن آی ی، نسبیاخالق يبودن گزاره ها ییا انشای يمانند اخبار یمباحث: 7یمعرفت شناخت -ب

  .ردیگ میقرار  یعقل مورد بررس
ان یـ م یچه ارتباط یا نه؟ به طور کلیقابل استنتاج است » هست«از » دیبا«ا یآ: لیاز قب یاالتسؤ :٨یل منطقیمسا -ج

: 1382، يزدیـ مصباح (» .شوند یم یبررس یث منطقیند که از حا مسائلین یق و ارزش ها وجود دارد؟ مهمتریحقا
  . ن قلمرو فلسفه اخالق استیینک نوبت تعیاخالق ا يبا انواع متفاوت پژوهش درباره  ییپس از آشنا). 22

تـوان فلسـفه اخـالق را     می یدانند؛ ول می، فلسفه اخالق را محدود به فرا اخالق متأخرلسوفان اخالق یاز ف ياریبس«
در باب آنچـه   یشود که فقط به مسائل کل میمطرح  ياخالق هنجار ی، البته زمانز دانستین يشامل اخالق هنجار

قت در مرتبه نخسـت فلسـفه   یدر حق.دارد یدر حل مسائل جزئ یا درست است بپردازد؛ نه آن زمان که سعیخوب 
رست به مسائل مربوط به آنچه د ییباشد در پاسخگو یکند تا کمک میرا عرضه  ياخالق هنجار یاخالق طرح کل

ه یـ بتوانـد از نظر  ینکـه کسـ  یکند چون قبل از ا میز مرتبط ین ید انجام شود، وآن را به مسائل فرا اخالقیا بایاست 
              يلکـن از آنجـا کـه پـاره ا    . پاسـخ دهـد   ین مسـائل ید بـه چنـ  یـ ت کامل داشـته باشـد، ظـاهراً با   یاش رضا يهنجار

                                                
1 .Metaethics 
2 . Analytic ethics 
3 . Critical ethics  
4 . Logical ethics 
5 . Philosophical ethics 
6 . Epistemological question 
7 . Senmantical question 
8 . Logical question 



 

 

٨

تفکـر   یگذارنـد، نـوع   مـی  ریتـأث  یو فـرا اخالقـ   يبه مسائل هنجاربر پاسخ  یو انسان شناخت یات روان شناختینظر
  ).27: 1376فرانکنا، (».شود میز وارد بحث ین یفیتوص

  دید و نبایف بایتعر -2-2
ـ با یین صورت است که، راسـتگو یم بدیبر میکه ما به کار  يا یر اخالقیاز تعاب یرخب« د یـ د کـرد؛ عـدل با  ی

که در » دید ونبایبا«شود که مفهوم  مین پرسش مطرح یحال ا. . . د کرد و ید کرد؛ ظلم نباینبا یید؛ دروغگویورز
 یماننـد الم امـر و الم نهـ   (کنند  میفا یرا ا یحرف ياز زبان ها نقش معنا یروند، در بعض میبه کار  ینه موارد امر و
شوند؛ چنان  می یامر ونه يغه یئت و صین هیگزیجا) میتا آنجا که اطالع دار(زبان ها  يو در همه ) یدر زبان عرب
هـم بـه    یگـاه  یشـود ولـ   مـی » ينگـو «ن یجانش» یید بگوینبا«و عبارت » يبگو«ن یجانش» یید بگویبا«که عبارت 

» يبگـو « ییعبـارت انشـا   يروند؛ چنان که به جـا  میبه کار » ممنوع«و » واجب« يصورت مفهوم مستقل و به معنا
  .رود میبه کار » ییواجب است بگو« يجمله اخبار
 يز واژه هـا یـ و مسـتقل و ن  میاسـ  يبه کار رود و چه به صـورت معنـا   یحرف يچه به صورت معنا» دیبا«واژه 

چنانکـه  . نـدارد  یارزش يچ وجه جنبه یرود که به ه میبه کار  ییایدر قضا ین آن مانند واجب و الزم، گاهیجانش
 ».دیـ تا نمک طعام به دسـت آ  یب کنیم ترکم را با هید کلر وسدیبا«د یگو میشگاه به دانش آموز یمعلّم در آزما

گـر  یان دیـ کند، بـه ب  مین مورد بر ضرورت و وجوب داللت یدر ا »دیبا«واژه  . )180 -181: 1372، يزدیمصباح (
، يزدیـ مصـباح  . (دهـد  مـی ل نیجز ضـرورت و وجـوب تشـک    يزیرا چ» دیبا«ر سابق مفاد یدر تمام گزاره ها و تعاب

1367 :26.(  
ن رو ما ید، از ایز فهمیرا ن» دینبا«توان مفهوم  می یبه راحت» دیبا«که چون با شناخت مفهوم  الزم به ذکر است

  . میده میاختصاص » دیبا«ن مفهوم ییف و تبیبحث خود را به تعر
و امکان به کار  ییت است که در مقابل جواز روایعبارت از وجوب و ضرورت و حتم یستیبا» يلغو« يمعنا

  ). 49: 1361، يزدی يحائر.(است  یستیوجوب و ضرورت، امتناع و عدم امکان و نباطرف مقابل . رود می
از  ید اخالقـ یـ باشد، با می یها و روابط هست ن نسبتییو در مقام تب يوجود یز وصفین یاخالق یستید و بایبا
 یستیقق فعل است، بافاعل نسبت به تح يشود و ناظر به اراده  میشعور با فعل او انتزاع  يفاعل ذ ياراده  يرابطه 

را  یضـرورت  يه معنـا ین نظریخالصه، ا). 51، 50: همان.(و مقدور است ياریاخت يها یف هستیتوص يبرا یعنوان
داند کـه فاعـل    میمقدور  يها یرا هست یداند و افعال اخالق میر یشود، از سنخ ضرورت بالغ میده ید فهمیکه از با

گـر، او را  ید يک سو و عدالت از سـو ید از یبا مالحظه انسان عالم ومر یعنی. باشد میها انسان واراده و علم او آن


