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  مقدمه 
  

جاي خوشحالی است که تاکنون آثاري چند در حوزه فلسفه اخالق به زبان فارسی منتشر شـده اسـت؛      
سازي و بومی کردن یک سنت فلسفی در  نهیبسط، نهاد. هر چند سهم ترجمه بسی بیش از تألیف بوده است

تخاب و ترجمه آثار مفید و آموزشی در سنت         گام نخست حسن ان   .  است هایی  گاممیان ما مستلزم برداشتن     
گـام بعـدي   . هاي محوري آن سنت آشنا خواهد کرد این امر مخاطبان را با مفاهیم و آموزه       . مورد نظر است  

ایـن  . ها، مقومات و مفاهیم سنت مورد نظر به زبان مـادري اسـت        هایی درباره مؤلفه    تألیف مقاالت و کتاب   
زمان بـا ایـن امـر،       هم. بیندیشندبتوانند در آن سنت فلسفی به زبان مادري         رساند تا   مهم دیگران را مدد می    

انـد  اي که متخصصان درباره موضوعات متعدد آن سنت فلسفی القاء کـرده     تنظیم و تنسیق گفتارهاي درسی    
رساند تا تأمالت خویش را در این وادي بـه نیکـی      این امر نیز فلسفه پژوهان را یاري می       .  فایده است  مفید

بدون تردید، هرچه مشارکت اهل فلسفه در این میـان بیـشتر   .  با دیگران در میان گذارند بندي کرده،   ورتص
  . تر و مفیدتر خواهد شد وگو و تبادل آراء سهلتر شده، بحث و گفت شود، ذخیره واژگانی فلسفی ما غنی

لیـسانس و  سانس، فـوق نگارنده این سطور، طی چند سال گذشته، به تدریس فلسفه اخالق در مقاطع لی  
، پرداخته و، عـالوه  )واحد علوم و تحقیقات(هاي مفید قم، شهید بهشتی و آزاد اسالمی   دکتري، در دانشگاه  

بر آن،  در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و مؤسسه معرفت و پـژوهش نیـز بـه تـدریس فلـسفه               
خالقی اسـت کـه طـی دو تـرم در     رو صورت منقح دروس فلسفه ا   کتاب پیش .  است  اخالق همت گماشته  

 عمومـاً   در این برنامه درسـی، . القاء شده است) 87 تیر - 86مهر (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران      
 و شرح و بـسط   شده انتخاب2 و اخالق هنجاري1برخی از مباحث جاري و ساري در دو شاخه فرا اخالق    

ترین بخش فلسفه اخالق است، سهم معتنـابهی    فلسفیترین و از آنجا که فرا اخالق انتزاعی.  است آمدهآنها  
فـرا اخـالق مـشتمل بـر     . هاي مختلـف آن اسـت   فرا اخالق و شاخه دربارة  رو    از این دروس و کتاب پیش     

بـه عنـوان مثـال،      .  است 5شناسی اخالقی    و داللت  4شناسی اخالقی   ، معرفت 3شاخه وجودشناسی اخالقی    سه
 در جهان پیرامون ...یر خوبی، بدي، باید، نباید و  نظ6اياخالقیبحث از وجود یا عدم وجود اوصاف سبک 

بـردار   صـدق و کـذب  . شود گیري مییدر وجودشناسی اخالقی پ   ) در صورت وجود  (و چگونگی تعین آنها     
 بر این باورنـد کـه   7گرایان شناخت. شودشناسی اخالقی مطرح می بودن یا نبودن دعاوي اخالقی در معرفت   

در مقابـل،  . تـوان صـدق و کـذب را بـر آنهـا حمـل کـرد              بردارنـد و مـی      ب   و کـذ   مدعیات اخالقی صدق  
همچنین تعیین منابع معرفت اخالقی و چگونگی . دانند بخش نمی  دعاوي اخالقی را معرفت8گراها شناختنا

 دیگر، حدود و ثغور معناي       از سوي . شود  شناسی اخالقی بررسی می     اخالقی نیز در معرفت     توجیه مدعیات 
عنـوان مثـال، مفهـومی نظیـر خـوبی را در نظـر        به. شودمطرح میشناسی اخالقی  یم اخالقی در داللت   مفاه

  یا»وفاي به عهد خوب است «: رودهاي اخالقی بسیار به کار می       در سیاق که  مفهومی است   » خوب«. آوریم
                                                

1. meta-ethics 
2. normative ethics 
3. moral ontology 
4. moral epistemology 
5. moral semantics   
6. thin moral properties 
7. cognitivists  
8. non - cognitivists  
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ین میـان   دو پرسش درخورِ توجه در ا     . »خوب است  اي که در حال غرق شدن است      نجات جان دختربچه  «
شود چه تفاوتی دارد با معنایی که بر این واژه  ها مترتب می ق معنایی که بر واژه خوبی در این سیا: این است
مترتب » برادرم خط خوبی دارد«و » وزید دیشب کنار دریا نسیم خوبی می«اي نظیر  هاي غیراخالقی در سیاق

هاي آن تعریف کرد و از آن تعیین مـراد   سب مؤلفهتوان مفهوم خوبی را بر ح  آیا می،عالوه بر این  شود؟  می
  ؟ها و تصورات مفهومی است غیرقابل تحویل به سایر مؤلفه» خوبی«آیا گوید،  ه مور میککرد؟ یا، چنان

گرایـی اخالقـی    اقسام واقع.  اختصاص دارد9»گرایی اخالقی واقع«گفتارها به   جلسه نخست از این درس    
 در ایـن  13گرایـی  و ربط و نسبت آن با شـناخت     ) 12گرایی  طبیعت و نا  11یگرای  ، طبیعت 10گرایی  فوق طبیعت (

   .شودمطرح میمیان 
عالوه بر این، براي آشنایی با تقریر کم و بیش بومی این مبحـث، آراء اخالقـی مرحـوم طباطبـایی نیـز           

 دعاوي اخالقـی از دیگـر مباحـث مهمـی     15پذیري  و کلیت14پذیري بحث از تعمیم. توضیح داده شده است 
اند کـه   بر این رأي ،17گرایان  ، برخالف عام  16گرایان  خاص. شودست که در وجودشناسی اخالقی مطرح می      ا

ل اخالقی کامالً وابسته به سـیاق اسـت؛ بـدین        یچیزي تحت عنوان اصول اخالقی وجود ندارد و رفتار دال         
» وفاي بـه عهـد  «؛ یعنی  کندتواند تغییر  به سیاق دیگر مییاز سیاق» وفاي به عهد «معنا که رفتار دلیلی نظیر      

 در عـین    .سـاز ساز باشد و در سیاقی دیگر خصوصیتی نادرسـت        تواند در یک سیاق خصوصیتی درست       می
انـد و   بر این باور است که دعاوي اخالقی هم عـام  است،تجویزگرایی حال، فیلسوفی مثل هیر، که قائل به       

  . است  و تجویزگراییگرایی اصجلسات دوم و سوم معطوف به بحث درباره خ. پذیرهم کلیت
مکـی، فیلـسوف اخـالق      . رسـد   شناختی می    معرفت 18هاي وجودشناختی نوبت به مقوالت      پس از بحث  

اي  مطابق با این نظریه، از آنجا که خصوصیات اخالقـی      . ست19معاصر، در حوزه اخالق قائل به نظریه خطا       
ذهـن مـا در    ، به همین دلیل     20اندریب خصوصیاتی عجیب و غ    ، اگر وجود داشته باشند،    نظیر خوبی و بدي   

الزمه سخن فوق این است که . کند خطا می21مند نظامنحو  شناختی دعاوي اخالقی به احراز حجیت معرفت
 بـه  چهـارم تبیین و بررسی ادله مکی در جلسه . ما معرفت اخالقی نداریم و در وادي اخالق شکاك هستیم  

  .بحث گذاشته شده است
اخالقـی    یکی از مکاتبی که با شکاکیت بر سر مهر نیست و قائل به معرفـت              ،شناسی اخالقی   در معرفت 

، تبیینی 23شهودگرایی مثل راس، با مدد گرفتن از روش استقراء شهوديفیلسوف .  است22است شهودگرایی 
  در عـین حـال، وي بـرخالف شـهودگراي        .دهـد   دست می شناختی دعاوي اخالقی به     براي حجیت معرفت  

 مـدعیات  26 بـاور دارد، قائـل بـه خطاناپـذیري         شـهودي  دعاوي   25، که به خطاپذیري    نظیر آئودي  24معتدلی
 متکفل بررسی نظریه شهودگرایی و آراء دو تن از شـهودگرایان کالسـیک قـرن    پنجمجلسه . شهودي است 

  .بیستم، مور و راس، است

                                                
9. moral realism  
10. super naturalism 
11. naturalism 
12. non- naturalism 
13. cognitivism  
14. generalizability 
15. universalizability  
16. particularists  
17. generalists  
18. categories 
19. error theory 
20. queer entities 
21  . systematic 
22. intuitionism 
23. intuitive induction  
24. moderate intuitionist 
25. fallibility 
26. infallibility  
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 27گرایـی  عاطفـه . شـود  شناسی اخالقی به میـان کـشیده مـی      شناختی، پاي داللت    پس از مقوالت معرفت   
 و یکی از مکاتبی است که، با تأکید بر معانی مفاهیم اخالقی و چگونگی داللت آنها بر ششمموضوع جلسه 

استیونـسون، کـه از   ائـر و  . هاي اخالقی اتخاذ موضـع کـرده اسـت    هاي خود، درباره گزاره مصادیق و مدلول  
بردار نبـودن    بر صدق و کذب ویتگنشتاین،ـ فلسفی منطقی رسالههاي  اند، با مدنظر قرار دادن آموزه قهرمانان این نحله  

اي دارد و گـزاره ماهیـت    هاي ویتگنشتاین متقدم، زبان ماهیت گزاره    بنابر آموزه .  تأکید کردند  دعاوي اخالقی 
در عـین حـال، در   . انـد  هایی که فاقد تصویرند فاقد معنی مدلول سخن فوق این است که گزاره      . 28تصویري

هـاي فاقـد معنـا      که بحث از صـدق و کـذب گـزاره           طورياند؛ به   فرع بر معناداري  این تلقی صدق و کذب      
 هـاي امـورِ  هاي اخالقی معطوف به وضـعیت  حال از آنجا که گزاره.  موضوعءفانتوجه است و سالبه به ا       بی

بـردار نبـودن     گرایان بر صدق و کـذب       عاطفه. بردار نیستند    نیستند، فاقد تصویرند و صدق و کذب       29ممکنی
  .کنند اوي اخالقی و ناظر به احساسات و عواطف بودن آنها تأکید میدع

آیـا  .  اسـت  ایـن مجموعـه    اخالقیِ بحث از رابطۀ میان دین و اخالق آخرین موضوع از موضوعات فرا           
اي نظیر خوبی، بـدي،   اخالق بر دین متکی است؟ آیا از منظر وجودشناسانه، تعین و تحقق اوصاف اخالقی   

ها در رتبه سابق است؟ آیا براي احـراز     متوقف بر تعلق اراده خداوند بدان     در جهان پیرامون    ... باید، نباید و  
 مستقل از وحی  30هاي اخالقی لزوماً باید به متون دینی مراجعه کرد؟ آیا عقل شناختی گزاره حجیت معرفت

وجودشـناختی،  هـاي   م، بـا تفکیـک منظـر   فتتواند منشاء صدور احکام اخالقی موجه باشد؟ در جلسه ه        می
  .، رابطه میان دین و اخالق کاویده شده استختیشناشناختی و روان شناختی، داللت معرفت

 اخـالق  هـشتم موضـوع جلـسه    .شـویم   پس از موضوعات فرا اخالقی وارد مباحث اخالق هنجاري مـی          
، بـا تفکیـک میـان    گرایی قلمداد کـرد  توان او را پدر وظیفه     فیلسوف بزرگ آلمانی، که می     ،کانت. 31گراست  وظیفه

 اخـالق   نـزد وي، . انگاشـت   عقـل عملـی مـی   هـاي نا احکام اخالقی را در عـداد فرمـ      عقل نظري و عقل عملی،    
 احکـامی کـه تجربـی نیـستند و بـدون در       انـد و الیتخلـف؛  نسبتی با جهان پیرامون ندارد و احکام اخالقی مطلق  

حـدود و ثغـور اخـالق کـانتی و     . آینـد  دسـت مـی   بـه یک فعـل نظر گرفتن آثار و نتایج مترتب بر انجام یا ترك         
  . در این میان مورد بحث قرار گرفته است32هاي چندگانه امر مطلق تنسیق

، آنچــه در اخــالق گرایــیوظیفــهبــرخالف . پــردازیم مــی33گرایــی گرایــی بــه نتیجــه پــس از مبحــث وظیفــه
. بــر انجــام یــا تــرك فعــل اســتگرایانــه اهمیــت بیــشتري دارد، عطــف نظــر بــه آثــار و نتــایج مترتــب  نتیجــه

در خـود محـوري کـسب سـود و دفـع ضـرر شخـصی        . انـد  گرایی  از اقسام نتیجه35گرایی  و فایده  34خودمحوري
گرایی بیشینه شدن خوشبختی و فایده و کمینه شـدن درد و رنـج بـراي اکثریـت     در مقابل، در فایده  . مدنظر است 

گرایـی بـه روایـت     گرایی، از فایـده  ز ذکر و تبیین اقسام نتیجه پس ا ،نهمدر جلسه . افراد جامعه مدخلیت تام دارد 
  . شودگرایی، بحث می بنتام و میل، به عنوان دو قرائت مهم و کالسیک از فایده

هـاي   هاي نخست قرن بیستم کوشید تا مکتبی نو را بنیان گذارد که هـم متـضمن بـصیرت         راس در دهه  
دستگاه اخالقی او، کـه بـه نظریـه    . از نواقص و عیوب آن دو گرایی باشد و هم عاري        گرایی و نتیجه    وظیفه

                و» 37 در نظــر اول وظــایف «موســوم اســت، بــا تفکیــک میــان     » 36اخــالق وظــایف در نظــر اول  «

                                                
27. emotivism 
28. pictorial   
29. possible state of affairs  
30. reason 
31. deontologistic ethics 
32. categorical imperative 
33. consequentialism 
34  . egoism 
35. utilitarianism 
36. the ethics of prima facie duties 
37. prima facie duties 
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گـرا    در نظر اول، بر آن است تا نواقص اخالق وظیفهوظایفدست دادن فهرستی از و به» 38وظایف واقعی «
هـاي   مؤلفـه . هاي اخالقـی موجـه اقامـه کنـد     ده، راهکاري براي رسیدن به داوريگرا را برطرف کر   و نتیجه 

  .شودمختلف دستگاه اخالقی راس در جلسه دهم بررسی می
در نیمـه دوم  . رسـد   مـی گرا فضیلتگرا و اخالق راسی، نوبت به اخالق  گرا، نتیجه  پس از اخالق وظیفه   

 توجه فالسفه اخالق مغـرب زمـین را     ،»39فه اخالق مدرن  فلس« با نوشتن مقاله     ،قرن بیستم، الیزابت انسکوم   
 کـه نـسب از ارسـطو        ،گرایـی   فضیلت. هاي اخالقی جلب کرد   پردازي   در نظریه  40به اهمیت مفهوم فضیلت   

برد و در قرن بیستم نمایندگانی چون مک داول، فوت و اسالت دارد، بیش از اصول اخالقی، بـر فاعـل        می
گراها، بسیاري از مشکالت اخالقی کنونی جهان، بیش از آنکـه   رأي فضیلتمطابق با . کنداخالقی تأکید می  

کار برده شدن آنها هاي اخالقی باشد، به دلیل عدم نهادینه شدن و به           ناشی از عدم آشنایی با اصول و آموزه       
تفـاوت  . محـور باشـد   جاي اصل محوري باید فاعلرو، اخالق بهاز این. از جانب کنشگرهاي اخالقی است   

 در جلـسه  گـرا  فـضیلت هـاي گونـاگون اخـالق      گرا و مؤلفه    گرا و نتیجه    گرا با اخالق وظیفه     خالق فضیلت ا
  . شود مطرح مییازدهم

 ،در قرن نوزدهم . اخالق فمینیستی از دیگر مباحثی است که اخیراً در اخالق هنجاري مطرح شده است             
 تساوي حقوق زن و مـرد و امـوري از   دست آوردن حقوق زنان،  بهبراي  جنبش فمینیستی در مغرب زمین،      

 هـ سیاسـی، صـبغ   برپا شد، اما در قرن بیستم در این حد باقی نماند و، عالوه بر صبغه اجتماعی             ،این دست 
شناسـی تجربـی در ایـن     با مدنظر قرار دادن کارهایی که در روان        از منظر فلسفی،  . تر شد فلسفی آن پررنگ  

اند که زبان و ذخیره واژگانیِ اخالقی ما بیشتر مردانه اسـت  این رأيها بر  حوزه انجام شده است، فمینیست    
یکی از مفاهیم محوري که در گفتـار اخـالق مردانـه غایـب     . شود و خصوصیات زنانه در آن کمتر دیده می    

 باید ، براي رسیدن به سپهر اخالقی مطلوب و جامع    ،ها است، که بنابر رأي فمینیست     41مفهوم مراقبت   است
اند که گفتار اخالق زنانه باید جایگزین ها بر این رأي البته، برخی از فمینیست.  طریقی در نظر آوردآن را به  

اقـسام اخـالق   دربـاره  . کننـد لی اخالق فمینیستی تأکید مـی یکمتاخالق مردانه شود و برخی دیگر بر نقش    
  . استسخن گفته شده هم دوازدهاي آن در جلسه  ها و مؤلفه فمینیستی و آموزه

اي   در سـنت فلـسفه قـاره    پـردازد کـه ابتـدا      مـی  اي  مقولـه بـه   برخالف شیوة غالب کتاب، جلسه آخـر        
لویناس، فیلسوف پدیدارشناس معاصر فرانسوي، که شارح هایدگر و هوسرل بـود  . بندي شده است   صورت

رفتن مفهـوم  کوشد تا بـا وام گـ     می  و نخستین کتاب درباره آراء هایدگر را هم او به زبان فرانسوي نوشت،            
.  را نقـد کنـد  44ینیی، اخالق لیبرالیِ مبتنی بـر مفهـوم خـودآ   43ینیی و به میان کشیدن مفهوم دگرآ  42»دیگري«

 45ینی و سـوژه یاخالق کانتی، به مثابه نمادي از اخالق لیبـرال، بـا تأکیـد بـیش از حـد بـر مفـاهیم خـودآ                      
بینـد، حـال    نمـی » دیگري«رمیان آوردن هاي اخالقی خویش نیازي به د   متافیزیکی، در تنسیق و تقریر آموزه     

 شرط تکون »دیگري«در واقع، . شود آغاز می آنکه نزد لویناس، اخالق اساساً با دیگري و به میان کشیدن او       
 نقـد   ،بحث شده استاخالق کانتی از یشتر پاز آنجا که در این مجموعه . اخالق و از خود به درآمدن است  

  .آموز باشد در خورِ تأمل و عبرتتواند  لویناس بر اخالق کانتی می
الق و اخالق گفتارهاي نویسنده در دو حوزه فرا اخرو مجموعه درس   که ذکر شد، کتاب پیش روطهمان

 مجموعـه  ن دور، در حوزه اخالق کاربردي نیـز اي نه چندا    به مدد بخت، در آینده     امیداست. هنجاري است 
                                                

38. actual duties 
39. "Modern Moral Philosophy" 
40. virtue 
41. care 
42. otherness 
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44. autonomy  
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  .  به دست انتشار سپرده شودکسب و کار،ر اخالق پزشکی و اخالق با تأکید ب دیگري، دروس
ــ     برخالف شـیوه مقـاالت علمـی    هاي آن، از آنجا که کتاب حاضر شأن آموزشی و تعلیمی دارد، آموزه 

همچنین، در خالل هر جلسه، . اند هایی چند بیان شده تخصصی، به دور از ایجاز و با ذکر توضیحات و مثال  
. اند گنجانده شده است هایی که دانشجویان مطرح کرده  مطلب، پرسش به اقتضاي مقام و براي ایضاح بیشتر      

ت کـار  متعددي مراجعه شده است کـه، بـراي سـهول   عالوه بر آن، براي تنسیق نهایی این مجموعه به منابع   
  .شده استارجاع داده   بیشترمنابع جهت مطالعهبه این  هر فصل، خوانندگان محترم، در انتهاي

، محمدحسین دباغ، دکتـر حـسین    آقایان هومن پناهنده،از دوستان و همکاران عزیز    الزم است    ،در انتها 
  محمدمنصور هاشمی، که نکاتی را جهت بهبود کار متذکر شدند، تشکر     شیخ رضایی، ابوالفضل صبرآمیز و    

در عین حال، در تنظیم مطالب جلسه آخر از بحث و گفتگو با دیگر دوست عزیزم، دکتر مسعود علیا،        . کنم
زحمـت  ، کـه  سرکار خانم سمیه ربیعی   خصوصاً  عالوه بر این، از آقاي فرشاد مزدرانی و         . بهره زیادي بردم  

 آقـاي  ،همچنـین از دانـشجویان محتـرم      .  متقبل شدند، صمیمانه سپاسگزارم     کتاب ویراستاريفراوانی براي   
سازي اولیه متـون از هـیچ    دهکردن و آماها ملیحه احسانی و زینب ربیعی، که در پیاده          فراهانی و خانم  حامد  

-از سرکار خانم سمیه پناهی و آقاي بهزاد محمدي نیـز، بـراي حـروف         . کوششی فروگذار نکردند، ممنونم   
 مـدیر  ،نهـم زحمـات آقـاي محمـد رزمـی      در انتهـا، ارج مـی  . آرایی کتاب حاضر، متـشکرم  صفحه و  چینی

  .  براي نشر این اثررا ،انتشارات صراط
 .هاي فلسفه اخالق در میان ما     موزهسازي آ    گامی است در جهت بومی     سفه اخالق  فل یی در گفتارهادرس

. ویژه دلی در گرو فلسفه اخالق دارند واقـع شـود  اند و به    مشغول فلسفه   که دل   امیدوارم مورد اعتناي کسانی   
 آینـده  مایه دلگرمی و خرسندي نویسنده خواهد بود اگر اهل نظر نواقص احتمالی کار را متذکر شوند تا در   

  . تري عرضه گردد نسخه منقح
 


