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 (ير اخالقيو غ يات اخالقيهيات )بديهيبد يه بر مبنايتوج
   ينيامام خم يو پژوهش يآموزشسسه ؤم يقيفلسفه اخالق تطب يدكتر يدانشجون / يام ياحمد يعل

 ali_20750@yahoo.com 30/11/1395 ـ پذيرش: 09/07/1395دريافت: 

 دهيچک
 يهيبد ييها، گزارهياخالق يهاه در استتتتد  يپا يهامکاتب معتقدند كه گزاره ياگرا، برخمبن ين مکاتب اخالقياز ب

ستند.  سانايمه ه يپا يهاگزاره، ين اختالف نظر وجود دارد كه برخيدانند، ايم يهيرا بد يه اخالقيپا يهاكه گزاره ين ك
ند و برخيم ياخالق يرا امور يهيبد مداد م يراخالقيها را امور غن گزارهيا، يدان ند. يقل هت ييتبچگونگي كن بدا ن 

چون  يبرخ. اندن حوزه گرفتهيجانب شتتهود را در ا يبرخ .شتتمندان معركه آراا استتتين انديدر ب يه اخالقيپا يهاگزاره
سته يعقل عمل ينيشيآنها را مدرَک پ، كانت ضوع و محمو  را برا ياند. برخدان صور مو حکم به بداهت آن  يصرف ت
دو حوزه ارزش و الزام، ، همچنين در اين مورداند. بداهت آن را نشتتان داده ين عقالنييبا تب، گريد يبرخ. اندنستتتهدا يكاف
سوفان اخالقينزد ف سانيبهره  يل ن يا يبرخ. داننديم يهيه بديپا يهاگزاره يصرفاً حوزه ارزش را دارا، يندارند. برخ يک

سان عمل كردهيدر هر دو حوزه به ، نيز گريد يبرخ .قائلند يالزامات اخالق يشأن را تنها برا سعي  در اين اند.ک شتار  نو
 گرا در فرااخالق، از جهت توجيه گزاره هاي اخالقي مورد تحليل و بررسي قرار گيرند.شده تا مهمترين نظريات بداهت

 .يراخالقيات غيهي، بديات اخالقيهيات، بديهيه، بديتوج ها:دواژهيکل
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 مقدمه

شاخه فرااخالق  ةاز مباحث مهم در حوز، ياخالق يهاه گزارهيوجبحث از ت سفه اخالق و مربوط به  فل

شد. در ايم سان: وجود دارد يات متعددينظر، ن بحثيبا ه يرقابل توجيرا غ ياخالق يهاکه گزاره ياز ک

گرا چون انسجام يمختلف يهاخود به بخش، دانند. گروه دومير ميپذهيکه آنها را توج يتا کسان، داننديم

ه يمربوط به توجاس  المي و غربي ات ينظر س  عي داريم بر ن مقالهياما در ش  وند. يم ميو مبناگرا تقس  

بيفکنيم و آنها را مورد  ينظر داندمي اتيهيبر بد يها را مبتنن گزارهيکه ا ياخالق يهامبناگروانه گزاره
له مورد نظر ئهش نخستين گام در بررسي مسله پژوئبحث و بررسي قرار دهيم. تبيين واژگان اساسي مس

 رو، در ادامه به تشريح آنها خواهيم پرداخت.آيد. ازاينبه شمار مي

 هيتوج

اختالف  ياديها در امور زستند. انسانيو مورد اتفاق همگان ن يهيبد يمعارف، يشک همه معارف بشريب

نکه يارائه کنند. فارغ از ا يليدال، خود ياهاعتقادات و دانش يکنند که برايم يکنند و س   عيدا مينظر پ
جاد يما ا ين برايقينان و يزان اطميل چه مين دالينکه ايد باش   د و ايل چگونه باياقامه دالچگونگي 

توان يه را ميتوج، نيباشد. بنابرايها مها، نشان دادن اعتبار آن دانشه دانشيتوجگفت: توان يم، کننديم

ه معرفت عبارت است از: نشان يتوج، اساسنيبرا .ان دادن وجه اعتبار معرفتنش»ف کرد: يگونه تعرنيا

 .(118 ص ،1390 مصباح،)« معتبر يهادادن اعتبار آن بر اساس معرفت

سلمانياز نظر ف سوفان م سانياز از تعرينيو ب يهيبد ي، مفهوم«هيتوج»مفهوم ، ل ست. هر ان در  يف ا

معتبر  يليازمند دلين، خود يهادن به وجه ص  دق دانشيرس   يبراابد که ييقت را مين حقيا، درون خود
ه که مدلل کردن يمفهوم توجرو، ازاينکند. يم يدن به صدق دانش خود طيرس يند را براين فرايا. است

شر يهادانش ست يب سد. با ايبه نظر م يهيبد يامر، ا در  ييهاتکلف يآثار غرب يدر برخ، ن وجودير

، يشناسيو هست يشناسرد که بعضاً به جهت نوع نگرش آنها در مباحث معرفته وجود دايف توجيتعر

ست.  که معتقد به  ياتيا نظري، يشناسيا اصالت ذهن در هستيچون اصالت سوژه  ياتينظربه وجود آمده ا

 اتينظر يباشند که بر برخيم يهستند، موارد ينانيل اطميت به داليو کفا ين منطقيقيدن به يعدم امکان رس

سايف توجيدر تعر، يغرب شديه ميف توجيآنچه در تعراما اند. ه افکندهيه  ست که يا، تواند مورد توافق با ن ا
ل معتبر در يدل، هيرش آن قض  يپذ يگر، برايدارد که باور او مدلل باش  د. به عبارت د يباور موجه يفرد وقت

شد. ما نياخت شته با رد )ر.ک: يف را دربر بگين تعريم که اير گرفترا در نظ يمفهوم عام، ف خوديز در تعريار دا

 م شد.يشتر آشنا خواهيات مختلف بيل در نظريبا معتبر بودن دال، در ادامه. (136، ص 1385زاده، نيحس



  25 (ير اخالقيو غ يات اخالقيهيات )بديهيبد يه بر مبنايتوج

 يمبناگرو

شند. در نگاه مبناگرايه ميپا يهاان معتقد به وجود گزارهيمبناگرا صح يه وقتيتوج، انيبا صورت  ح يبه 

، ييهانکه چه گزارهيه ارجاع داده شوند. البته در ايپا يهابه گزاره، هير پايغ يهاارهرد که گزيگيصورت م

ه، يپا ةگزار يان اختالف نظر وجود دارد. در مبناگرويان مبناگريدر م، ه هس   تندياز از توجينيه و بيپا
 يگريد يهاروش، يمبناگروافزون بر . (160-157، ص 1998، يفول)کند يه ميگر را توجيد يهاگزاره

مطرح  يهستند که در کنار مبناگرو يدو روش، يگروو وثاقت يگروه ذکر شده است. انسجاميتوج يبرا

توان يق آنها نميها نادرس  ت هس  تند و از طرن روشيا، يش  مندان اس  المياند که به اعتقاد اندش  ده

 ه کرد.يرموجه را توجيغ يهاگزاره

 اتيهيبد

 self-evidentباشد. يم self-evident معادل ،شناسانهو در اصطالح معرفت يلسوفان غربين فيدر ب يهيبد

 ،نانيبه اثبات ندارد. در نگاه ا يازيش  ود که درس  ت اس  ت و نيگفته م ياهيبه قض   ،ا خود آش  کاري

self-evident با واژة  ،يهيا بديobvious را ممکن اس   ت يروش   ن و آش   کار تفاوت دارد  ز يبه معن

 يهيدرست و بد ياهين ممکن است قضيهمچن .درست نباشد يول ،روشن باشد يردف يبرا ياهيقض

 :توان گفتيم ،ني(. بنابرا628، ص 2004وان، يين و جيکوالس بنين)روشن نباشد  يکس ياما برا، باشد
از  يازينيب»و  «درس  ت بودن» يژگيدو و ،لس  وفان غر يدر اص  طالح ف self-evidentا ي يهيکه بد

 باشد.يرا به همراه هم دارا م «اثبات شدن»و  «استدالل

ز ين يهيبد ياگرچه به معنا ،ن اص  طالحيبه کار گرفته ش  ده اس  ت. ا axiomمعادل  ،يهيبد يگاه

معمواًل  ،axiomباش   د. واژة ينم self-evidentمعادل  يفلس   ف ياما در کاربردها ،ش   ودياس   تفاده م

صل متعارف )بد ييکاربردها صل موضويهيچون ا سفه و ر( و ا ات به کار ياضيع را دارد و در منطق، فل

 يکند. برايدا ميپ يتررود و کاربرد خاصيبه ص  ورت مض  اف به کار م يگاه ،ن واژهيرفته اس  ت. ا
ا اص   ل ي( axiom of infinity) يا اص   ل عدم تناهي( axiom of choice) ،اص   ل انتخا  نمونه،

صلي ،(axiom of reducibility) يريپذليتحو ضوع ا ا سي ،(axiomatic method) يمو صل  ستم يا ا

ضوع شهود )يو  ،(axiomatic system) يمو صول  ستند که  ييهابيترک ،(axioms of intuitionا ا ه

 در آنها استفاده شده است. axiom واژه

 Common-sense واژة، روديبه کار م يهيکه معموالً به هنگام سخن از احکام بد يگر از واژگانيد يکي

ها ن ترجمهيم، فهم متعارف از جمله ايده است. عقل سلشترجمه  يمتفاوت يهان واژه با عبارتيت. ااس
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، لسوفانين فين واژه در بيکند. اعتبار اياشاره م يبه فهم مشترک و متعارف مردم عاد، ن واژهيباشد. ايم

د در يمردم با يفهم عاد :معتقدند ناسيآکوو  افالطونمانند  ياس   ت. کس   ان يياختالف نظر باال يدارا

شود. درحاليمورد هدا يارد و به گونهيقرار بگ يش نظريمحک آزما سانيت واقع  سطوچون  يکه ک ، ار

، يپردازان اخالق عملهيو نظر راولزان و يو شهودگرا يسيانگل يسنت يان اخالقيگراو حس هگل، کانت

در ابد. يفهم متعارف ما س  ازمان ب يخالقتوس  ا احکام ا، د در درجه اولياخالق مورد قبول با: معتقدند
شود  يمخدوش تلق ياهيد نظريبا، با فهم متعارف در تعارض باشد يه اخالقيا نظريک حکم ياگر ، نانينگاه ا

( self-evident) يهيق بديمعادل دق، ن واژهياست که ا وشن(. ر628، ص 2004وان، يين و جيکوالس بنين)

 قرار گرفته است. ياخالق يهامرجع قضاوت لسوفانيف يباشد، اگر چه در نگاه برخينم

، دانان مسلمانن معنا به کار رفته است. منطقيب به هميز قرين يلسوفان اسالميدر اصطالح ف يهيبد

را در بحث از انواع استدالل و  يهيبد يايرا در بحث از تصورات و قضا يهيتصورات بد ارسطوبه تبع 

است که هم به جهت  ي، استداللياستدالل برهان، دانانرند. در نگاه منطقگذايل با  برهان به بحث ميذ
شد. بد يهيبد، صورت و هم به جهت ماده ستدالل يهيبا ست که يبه ا، بودن در بحث از مواد ا ن معنا ا

ض شد يازيه نيآن ق شته با ضا، به فکر کردن ندا ضا ينظر يايتا بتوان ق ستفاده از آن ق و  يا، برهانيرا با ا

 ل کرد.مستد

 ،دانانلسوفان و منطقياما ف ،اتفاق نظر وجود ندارد ،يلسوفان اسالمين فيب يهيق بدياگر چه در مصاد

صاد ضاات را عاميهيق بديم شش يهيبد ،دانانشتر منطقياند. بدر نظر گرفته يليتحل يايتر از ق ات را به 

 ،يبندميک تقسيکنند. در يم ميات تقسيمتواترات و فطر ،اتيحدس ،اتيتجرب ،مشاهدات ،اتيدسته اول
ات يهيهمان بد، اتيش وند. اوليم ميه تقس يات ثانويهيه و بديات اوليهين ش ش دس ته به دو بخش بديا

شنديه مياول شمار ميات ثانويهير موارد بديسا. با ه جدا يات ثانويهيات را از بدينکه اوليند. راز ايآيه به 

جز تص  ور  يزيبه چ، ق به آنهايتص  د يهس  تند که عقل برا ييايات قض  اين اس  ت که اوليا، اندس  اخته

در واقع با تصور درست موضوع و محمول، اتصاف موضوع به محمول . ندارد يازيموضوع و محمول ن

ل موض  وع، محمول به دس  ت يبا تحل، هان گزارهين اس  ت که در ايعلت آن ا .خواهد بود يهيبد يامر

رف تصور درست موضوع و ص  ل است. ين قبيبزرگتر است، از امانند کل از جزء خود  ياهيد. قضيآيم
د، يآيبه دست م، به محمول که بزرگتر بودن از جزء است، نجا کل استيکه در ا، محمول اتصاف موضوع

 .يگريز ديچ چياز به هيبدون ن، ديآيل مفهوم کل بزرگتر بودن از جزء به دست ميبا تحل، قتيدر حق

توافق نظر وجود ندارد. به عنوان  يشمندان اسالميان انديم يهيق بديمصاددر ، ان شديطور که بهمان
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صرفاً اولياز ف يبرخ، مثال سوفان  صاديات و وجدانيل سا  م يهيق بديات را از م ات يآورند. اوليبه ح

ز يات نيوجدان .نديآيه به دس  ت ميل موض  وع و محمول قض  يبا توجه و تحل، طور که گذش  تهمان

 در ذهن هستند که خطا در آنها راه ندارد. يضورانعکاسات علوم ح
ست نيا قتيحق ... اما ضا نيا همه كه ا سته دو تنها و ستندين هىيبد ايق ضا از د  به هىيبد توانمى را ايق

 باشندمى حضورى علوم ذهنى انعكاس كه اتيوجدان گرىيد و هياول اتيهيبد كىي: دانست واقعى معناى

س و ضا از اتيفطر و اتيحد ستند هىيبد به بيقر اىيق ضا ريسا اما .ه ضا از ديبا را ايق  و نظرى اىيق

 (.237، ص 1377كرد )مصباح،  تلقى برهان به محتاج

 يراخالقيات غيهيو بد يات اخالقيهيبد

باشند  يهيد بديبا، هيپا يهاا گزارهين اختالف نظر وجود دارد که آيا، ن مبناگروان در فلسفه اخالقيدر ب

ه را يپا يهاکه گزاره يرفت. کس   انيه پذيرا به عنوان گزاره پا يهيربديغ يهاتوان گزارهين مينکه ايا اي

سفه اخالق به گروه ةتوان در حوزيم، داننديم يهيالزاماً بد س ييهافل که  ياز مبناگروان، يم کرد. برخيتق

 يه را ش  هوديپا ياهگزاره، ن افراديه هس  تند، ش  هودگرا هس  تند. ايپا يهابودن گزاره يهيقائل به بد

 يدانند. برخيم يو مربوط به عقل عمل ينييبر خود آ يآنها را مبتن کانتهمچون ، گريد يدانند. برخيم

دانند که صرف تصور موضوع و يم ينظر يهيبد يهارا مانند گزاره ياخالق يهيبد يهاگزاره، شانياز ا
ها کاف يمحمول برا به بداهت آن به ، ينظر ياخالق يهاارجاع گزارهبا  ،گريد ياس   ت. برخ يحکم 

بنابراين، دانند. يم يهيه را بديپا يهاهس   تند که گزاره يانيجزو مبناگرا، يراخالقيغ يهيبد يهاگزاره

م يتوان در حوزه فلس  فه اخالق به دو گروه تقس  يم، داننديم يهيه را الزاماً بديپا يهاکه گزاره يکس  ان

از س  نا امور  ييهارا گزاره يه در احکام اخالقيپا يهيبد يهاارههس  تند که گز يکس  ان، گروه اول: کرد

 دانند.يم يراخالقيه را از امور غيپا يهاکه گزاره يکسان، گروه دوم .داننديم ياخالق

 يشهودگرو

م يان، مفاهيگراعتيز نام گرفته اس   ت، در مقابل طبين« يعت ناگرويطب» يکه گاه، «يش   هودگرو»

ان اختالف وجود دارد( را ين ش  هودگرايم بين مفاهيا ص  وا  )در ايچون خو   ياخالق ياص  ل

س يهيم بدين مفاهيا: رند و معتقدنديگينم يعيا ماوراء طبيو  يعيم طبيمعادل مفاه رقابل يا و غيو ب

 :را معتقدنديز  رنديگيان قرار ميگرافيمقابل تعر ياز جهت، انياز ش  هودگرا يف هس  تند. برخيتعر

 يميدر اخالق را مانند مفاه ياهيم پاينان مفاهيف هس   تند. ايرقابل تعريغ، يخالقم اياز مفاه يبرخ
که نميم ينديا خوش   اي يچون زرد ند  فاهيدان با م ها را  تهيگر تعريم ديتوان آن ، ف کرد. الب
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فاوت بيان يش   هودگرا فاهيک ت فاهيو د يهيبد يم اخالقين م بديگر م و  يچون زرد، يهيم 

س  تند. به ين يعيطب يميمفاه ياخالق، يهيم بدين اس  ت که مفاهيآن ا قائل هس  تند و ينديخوش  ا

 يعيص طبيتوان آنها را معادل خصاينم. ستنديجهان ن يو تجرب يعيص طبيگر، آنها خصايعبارت د

شهودگرايمانند لذت، تکامل  توانند در يم يم اخالقيستند که مفاهين نيمنکر ا، انيا ... گرفت. البته 

معادل ، ياخالق يهيم بديست که مفاهيآن ن ين به معناياما ا، شه داشته باشنديا ريشع و روابا ايطبا
 (.216-215، ص 1389باشند )فرانکنا، روابا  ع ويآن طبا يو مساو

 يه برايکه نقش پا، ياز احکام اخالق يبرخ: معتقدند يه احکام اخالقيان در بحث از توجيشهودگرا

از از استدالل و بلکه در نگاه ينيب، ن احکاميند. ايآيود به دست مدارند، توسا شه يگر احکام اخالقيد

ز مانند يان نيش   هودگرا، نيند. بنابرايآيق ش   هود به دس   ت ميرقابل اس   تداللند و تنها از طريغ يبرخ

ست  ين احکام اخالقاوگرفيتعر صف به در ست ميرا مت شهودگرايبا ا، داننديا نادر ان ين تفاوت که 

 يعين احکام را به احکام طبيتوان اينم: دانند و معتقدندينم يعيات طبيان کننده واقعيا بر ياحکام اخالق
 آنها حکم کرد )همان(. يا نادرستي يا تجربه بر درستيارجاع داد و با استدالل 

، هارتمان، تيکر، راس، چارديپر، مور، رش  دال، کيجويس  ، باتلرلس  وفان چون ياز ف ياريبس  

ن يدر ب ياخالق، يهيه و بديم پاياند. درباره مفاهدهيه خود برگزيبه عنوان نظر را ييشهودگرا نگياو

 يهيا و بديداند که بس   يم يد را مفهوميبا، کيجويس   ان اختالف نظر وجود دارد. يش   هودگرا

شد. يم داند. در يم يژگين ويا يهر دو مفهوم را دارا، راسداند و ين ميمفهوم خو  را چن، موربا

شتاريا شهودگروييدر دفاع و تب مورت نقش يبه جهت اهم، ن نو سعه ، راسو  ين  در پرورش و تو
 م پرداخت.يات آنها خواهيبه اختصار به نظر، آن

 جورج ادوارد مور

با ، خو  فيتعر يبرا يهرگونه تالش  . اس  ت ريناپذليو تحل ايبس   يخو  مفهوم: معتقد اس  ت مور

ست کي ميمفاه گريارجاع آن به د شيچون مفهوم خو  ، مورر نگاه د .مغالطه ا ست، ين يعيطب ءيک 

نامد يانه ميگراعتين مغالطه را مغالطه طبيا يافتادن در دام مغالطه اس  ت. و، يعيارجاع آن به هر امر طب
حث را در رد طبيکه ا، مور(. 114-103، ص 1388)مور،  قل  گروانعهيالطبمارواءگروان و عتين ب ن

ست، کنديم سان: معتقد ا شدهيکه مرتکب ا يک س يبه دو بخش کل، اندن مغالطه  بخش : شونديم ميتق

سان، اول ستند که خو  را با  يک سيک واقعيه ، بخش دوم. رنديگيمعادل م يعيو مابعد الطب يت فراح

ان و يگرابخش دوم را به لذت يرند. ويگيم يعيطب ءيک ش   يهس   تند که خو  را معادل  يکس   ان
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ان يگراگرا بجز لذتعتيهمه مکاتب طب، «انيگراعتيطب»منظور او از . کنديم ميان تقس   يگراعتيطب

صه يا: دکنيان ميگونه بنيانه را ايگراعتيمغالطه طب، مور(. 143هستند )همان، ص  شينان خا  ءيک 

در  مور ليجمله دال ازاند. گرفته يکيخو  معادل و  يرا با معنا يعيطب ءک امر ماورايا ي، يعيطب
 نيدر ا، باش  د ءيش   کيکه اگر خو  معادل  ن اس  تيا، هادگاهيگونه دنيز بودن ايآمان مغالطهيب

ش ايکه آنيال از اؤس ديصورت با ست ءيآن  س اي ،خو  ا شديب يالؤنه  اگر خو ،  مثالً. معنا با
 نيبا ا يمس او ديبا ،خو  اس ت لذت ايال که آؤس  نيص ورت ا نيدر ا، باش د معادل لذت بردن

ک ي، ا خو  نبودن لذتيکه س  ؤال از خو  بودن يحالدر. اس  ت لذت، لذت ايال باش  د که آؤس  

 (.116-114ست )همان، ص ين ييگوهمان

که يا پذفيمفهوم خو  را تعر مورن ندير مينا با، دا نادرس   ت را ايد اين که ين فهم  ند  جاد ک

ما مش  خص  يانکه مفهوم رنگ زرد بريانمونه، آن س  خن گفت. به عنوان  يعيتوان از لوازم طبينم

شد شات نوريندارد که بدان ين منافاتيبا ا، با ص يم رنگ زرد از ارتعا ست يخا ن ياما ا. برخوردار ا
ر يناپذفيتعر ،نيخاص باش   د. همچن يارتعاش نور، ف رنگ زرد آنيس   ت که تعرين معنا نيبه ا

صادين معنا نيبه ا، يبودن مفهوم خوب شخص کرد. به مثال يق خوبيست که نتوان م رنگ زرد  را م

 ءايم رنگ زرد را در اشيست که ما نتوانين نيا يبه معنا، ف بودن رنگ زرديرقابل تعريغ. ديتوجه کن

شخ ستصورت ن يز امر به همين يمفهوم خوب ةم. درباريص دهيت را  يطور که مفهوم خوبهمان  ا

ستدالل به ايز به بداهت و بدون نيرا ن يق خوبيم، مصاديآوريف به دست مياز به تعريبدون ن ز به ا

ست م صد مورن، يم. بنابرايآوريد صورات راجع به مفهوم خوبيقات نيدر حوزه ت  يز مانند حوزه ت
 (.53-52، ص 1387، يباشد )مريشهودگرا م

عت مخالف يبه تجربه و طب، چون خو  يم اخالقيو ارجاع مفاه ييگراکه با تجربهگونه همان ،مور

را  ييگراواقع، يسم شکليدئاليو ا ييگراتجربه يبه جا، مورکرده است. ز مخالفت يسم نيدئالياست، با ا

ضيق ريرا با حقا يم و احکام اخالقياز مفاه يند که برخيگزيبر م ست يو کند.يسه ميمقا يا : معتقد ا

ستند که از ارزش ذات يو انتزاع يضرور يقيآنها حقا ش يه ق يکنند. تنها تفاوت آنها با حقايت ميا حکايا

 .(1998ن، يستند )بالدوين يعين است که آنها از سنا امور طبيا، يو شهود يهير بدگيد
به  يخوب، کند که به موجب آنيش   نهاد ميپ ين خوبييتب يرا برا يک افالطونيزيک متافي، مورخود 

م آن يتوانيمطرح است و ما م، دارد يارتباط عل يعيکه با اوصاف طب، ايبس يعيرطبيک صفت غيعنوان 

 )همان(. ميز دهييوسا شهود تمرا ت
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 دهد:يد قرار ميسه آموزه را در فلسفه اخالق مورد تأک، کيجويس يهنرش، ير استاد خويتحت تأث يو

 شود.يگر علوم جدا مي، از ديامور مربوط به خوب يعني، شي. فلسفه اخالق از رهگذر موضوع خو1

 اند.يوجدان يکه خوبند عمدتاً امور ياتي. واقع2

چ وص  ف يش  وند، به هيا بد جدا مي اات خنثيله آن از واقعيات خو  به وس  يکه واقع، يخوب. وص  ف 3

 (.205، ص 1386ف است )بکر، يرقابل تعرين وصف، غين، ايبنابرا. ستيل نيقابل تحو يگريد
، يدر مفهوم درس   ت يرد. ويگيش ميمتفاوت در پ يراه، و ص   وا  يچون درس   ت يمياو درباره مفاه

وصف درست  يرا دارا يافعال يگرا است. وجهينت يفرد، کرده ينامگذار . ام آنسکو يجگونه که آن

صوا  م ست ،ج آنهايداند که نتايو  شد )همان، ص  يليج هر عمل بديکم به مقدار نتاد (. 206خو  با

دليل به  موره ينظرانه دارد. يس  ودگرا يکرديرو ياعمال در اخالق هنجار يدرس  ت ةدربار مورن، يبنابرا

دن يعمل، رس يان آرمانياساس که پانيبرا. ز مورد توجه قرار گرفته استين يياز سودگرا خاص يريتفس

 يهادر لذت يبه اعتقاد واما ، ف استيرقابل تعريغ ير حال، خوبه به. نه لذت، است يبه حداکثر خوب
 .(1998ن، ي)بالدو شوديافت ميحاصله از هنر و عشق 

 د:يگويگونه منيا، کننديدفاع م ييف و عمل، از شهودگرايه وظاکه در حوز يدگاه کسانيد مور
 يرأ. ستين يهيبد ياخالق قانون چيه بوده، قائل ونياخالق يشهود معموالً مكتب كه گونهآن است روشن

سفه در يشهود ست عبارت اخالق فل  ديبا عمل فالن دارنديم انيب كه را ينيمع قواعد كه فرض نياز: ا ا

 به مربوط احكام درباره من. كرد اخذ يهيبد يمقدمات عنوان به توانيم شود، ترک اي و رديگ انجام همواره

 يليدل چيه توانينم آنها درباره و است درست نيا كه امداده نشان است خوب نفسه يف يزيچ چه نكهيا

 چه ما كننديم انيب كه ييهاگزاره - عمل قواعد كه اسههت فرض نيا ،ييشهههودگرا جوهره اما. كرد اقامه

 (.268، ص 1388دارند )مور،  يشهود تيقطع معنا همان به زين - باشد ديبا چه نكهيا نه م،يبكن ديبا

شديگونه که بهمان ست ةدربار مور، ان  شهودگرايف از ديوظا يدر سودگرايدور م ييدگاه  ان يشود و به 

به طور آورد. يا به بار مر ين خوبيش  تريفه اس  ت که بيوظ يعمل: معتقد اس  ت مورش  ود. يک مينزد

در  مورباشد. يج آن مياعمال و نتا يروابا علّ يدر گرو بررس، هر عمل ين خوبيشتريسنجش بي، عيطب
 يد از اصوليف بايما در وظا: معتقد است ليمکند و مانند ينگر عمل مقاعده يابه گونه، خود ييسودگرا

ن اص  ول از يرا ايز  نخواهند بود ينيقياص  ول هرگز ن يکند که ايح ميتص  ر مورم. البته يت کنيتبع يکل

توان يج نميهرگز در رابطه نتارو، . ازاينهستند يشه احتماليج هميند و نتايآيج به دست ميارتباط با نتا

 (.76-75، ص 1387، يد )مرين رسيقيبه 

او خارج ش  دند، از نگاه  ياز حوزه امور ش  هود، موردگاه يف در ديوظا يآنکه درس  تپس از 
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ج خو  آنها يس  ه با نتاياعمال را در مقا يکه درس  ت، مورکند. يدا ميامکان اس  تدالل در آنها راه پ

 رد.يپذياعمال م يکند، امکان استدالل را بر درستيم يارزشگذار
با ا ندين يهين احكام بدين وجود اي...  به عنوان مقدمات اخالقينم. سههت ها را  كرد، چه  يتلق يتوان آن

 ها قابل رد و قبول هستند. درها و معلولن احكام با پژوهش در باب علتيكه نشان داده شده اگونه همان

 شهود ما كه يزيچ ازآنجاكه اما باشند، صادق ما واسطهيب يشهودها از يبرخ كه هست آن امكان واقع،

 را يريخ از دارمق نيبزرگتر همواره نيمع ياعمال كه اسههت نيا د،يگويم ما به وجدان كه يزيچ م،يكنيم

 كه كرد اقامه توانيم يليدال كه است روشن آورد،يم بار به است ريپذامكان ياحوال و اوضاع تحت كه

 (.268، ص 1388هستند )مور،  حيصح اي غلط وجدان احكام دهد نشان
 د راسيويام ديليو

که  ييهايژگياز و يکي، گرا بودنفهيوظ ن يترن مهمتوايرا م راسباش   د. يدارا م راساس   ت 
، ييگرافهيدارد که عالوه بر دفاع از وظ يه خود سعيدر نظر، راسست. ندا کانتپس از  يگرافهيوظ

با رد نظرات ، راسف بر طرف س   ازد. ين وظايرا در بحث تعارض ب کانتاش   کاالت وارد بر 

ند خودگرو، انهيگراتيغا تايوظا: معتقد اس   ت يو س   ودگرو يمان  که به بار يجيف فارغ از ن

 شوند.يو شناخت واقع م يابيآورند، مورد ارزيم

از  يم اخالقيمفاه، اوالً: گرا( است که معتقد استست )واقعيک رئالي ،خود يدگاه اخالقيدر د راس

را  يم اخالقيمفاه يدرس  ت هس  تند. و ياحکام اخالق يبرخ، اًيثان. کننديت ميحکا يخارج يهاتينيع
صاف د صاف جهان عرنگها و مانند حجم يگريچون او ستدالل ميچن يداند. ويم ينيها، او کند ين ا

. خطا خواهند بود يهمگ ياخالق يهاآنگاه گزاره، ت نکننديت حکاينياز جهان ع يم اخالقيکه اگر مفاه

از  ياحکام اخالق، نيدرس ت اس ت. بنابرا ياز احکام اخالق يم که برخيدانيما م، يکه به نظر ويدرحال

ان ش  ده در يب يا عددي يي... درس  ت به اندازه س  اختار فض  ا ينظم اخالق» کند.يم تيحکا ينيجهان ع

 .(30-29، ص 2002)راس، « ن جهان استيادياز ذات بن يات، بخشياضيا رياصول موضوعه هندسه 
اگر : معتقد اس   ت يرود. ويز به ش   مار ميلس   وف مبناگرا نيک في ارس   طوبه تبع ، گراواقع راس 
از ، از به اش  تقاقيه و بدون نيپا ييد گزارهايش  ک بايم، بيد به اس  تدالل داش  ته باش  ازمنين ييهاگزاره
شيگر نيد يهاگزاره شته با شهود يداند که از طريم يهيبد ييهاه را گزارهيپا ين گزارهايا يم. ويز دا ق 

ست م  يزارهاصرفاً گ يست، بلکه وين ياخالق يمربوط به همه گزارها، راسن نظر يد. البته ايآيبه د
ستدالل مينيو ب يهيرا بد ين اخالقياديبن ه و مخصوصاً احکام ناظر به يرپايغ يگزارها يداند. وياز از ا

 (.1378داند )اترک، ياز از استدالل نمينيو ب يهيبد يعمل را احکام
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ستعتيناطب ييگراک واقعي، مور، همچون راس ييگراواقع شکل که يبه ا  گروانه ا مخالف  راسن 
م يد مفاهينبا :معتقد است راسد. يآيبا مراجعه صرف به تجار  به دست م ين است که احکام اخالقيا

 ف کرد.يتعر يعيم طبيرا با ارجاع به مفاه ياخالق
ن ياست. ا يسم در اصول اخالقيو پلورال ييقول به تکثرگرا، راس يه اخالقيگر در نظرينکتة د

ک اص  ل باز گردانند. به يرا به  ياحکام اخالقهمة د خواهنياس  ت که م يدر مقابل کس  ان، دگاهيد

ا يرا به اصل سود بازگرداند،  ين دارد که همه احکام اخالقيبر ا يبنتام سع يي، سودگرانمونهعنوان 

قرار  يابيدر ارزش   ياس  ت که مرجع احکام اخالق يتنها اص  ل، انيگرااص  الت لذت در نگاه لذت

احکام  يرا برا يم اص   ول متعدديتوانيما م: معتقد اس   تان يگرابر خالف وحدت راسرد. يگيم
باشند که ارزش  ييهاتوانند خو يک ميلت، لذت، علم، صداقت هر يم. فضيريدر نظر بگ ياخالق

 منشق نشده باشد )همان(. يزيآنها از چ

 اخالق متکثر هستند. يه و اساسي. اصول اول1 ان کرد:يتوان در سه ادعا بيرا م راسسم يپلورال

حل تعارضات  يت و تقدم براياز اولو يقي. نظم دق3 گر هستند.يکدين اصول قابل تعارض با ي. ا2

 همان(.) ان آنها وجود ندارديم

، مورداند. يف مياز از تعرينيبا و يو بس   يهيرا بد يم اخالقيمفاه، انير ش  هودگراس  ايمانند  راس
به تبع ، راسند. يبين ميوم خو  و درست را چنمفه چارديپرن نظر را قائل بود و يمفهوم خو  ا ةدربار

مرکب از چند ، راسم در نگاه ين مفاهين، ايداند. بنابرايم يطيم بسيم خو  و درست را مفاهيمفاه يو

سبيگر انيا بيا وصف و يمفهوم  صييا تأي، ک تنا شند. ينم يد خا ست راسبا س: معتقد ا ا، ياوصاف ب

 داند )همان(.يف ميرقابل تعرياوصاف را غ نيا، نيبنابرا. ف هستنديرقابل تعريغ
رد، يگياخالقاً خو  م يکه مفهوم درست را به معنا کانت يبا رد ادعا، مفهوم درست ةدربار، راس
ست را به معنا، مورن با رد نظر يو همچن رد )راس، يگيم ين مقدار ممکن از خوبيشتريجاد بيا يکه در
ا يند فاعل يکه درست را به لذت، تکامل، خوشا، گروانعتيه طبين با رد نظريهمچن. (11-3، ص 2002

ن يا يف اس  ت. ويرقابل تعريو غ يهيبد يمفهوم درس  ت مفهوم: کنند، معتقد اس  تيف ميجامعه تعر
 کند.يان ميف بودن مفهوم درست بيرقابل تعريبر غ، ها را شاهد کالم خوداختالف
وجود دارد.  يفيرقابل تعريغ يهاخو : تز معتقد اس  يافت مص  داق مفهوم خو  نيدر مقام  راس

. (69)همان، ص  دارنديذاتاً خو  اقس  ام ياجزا :، معتقد اس  تيو ابزار يم خو  به ذاتيبا تقس   يو
لت يفض، راسکند. در نگاه يم ميک خو  مرکب تقسيا و يذاتاً خو  را به سه خو  بس ياجزا راس
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است که  يلت خو  مرکبيدت به تناسب فضع سعايا هستند و توزيبس يو لذت و علم سه خو  ذات
 ل رود.يش تحويتواند به ارزش اجزاينم

 داند.يم يهيز بدين را نياديبن ياخالق يهاخو  و بد، گزاره يم اخالقياو عالوه بر مفاه
ا ي، بوده است يهيما بد يست که از آغاز زندگين نيا يبه معنا ]فه در نگاه نخستيبودن وظ يهيبد[

است  يهين معنا بديشود، بلکه به ايم يهيبد، ميشويه مواجه مين بار با آن قضياول يبرانکه يبه محض ا

چ ياز به هيم، بدون نيه مبذول کنيبه آن قض   يو توجه کاف، ميده باش  يرس   يکاف يکه اگر ما به بلوغ ذهن

 .(29)همان، ص  شوديم يهيخودش بد يو رأ يا شاهدي، يبرهان

د ي. با1: آينداحکام زير از طريق ش   هود به دس   ت مي مانند ياخالق از احکام يبرخ، راسدر نگاه 

. 4م  يم را بپردازيکه مرتکب شد ييد تاوان خطاهاي. با3م  يش وفا کنيد به عهد خوي. با2م  يراستگو باش
 د بهينبا .6م  ير برسانيگران خيد به دي. با5م  يع کنياقت توزيت و ليم سعادت را مطابق با قابليد بکوشيبا

شوف م، نيبنابرا. ميوارد کن يگران گزنديد شهود مک (. 378، ص 1385گردد )هولمز، يصدق آنها از راه 

ست ين احکام از نگاه وياما ا ست ا ست و احکام در مقام يب يو. احکام در نگاه نخ ن احکام در نگاه نخ

 احکام وجود دارد. امکان به وجود آمدن تعارض در، در مقام عمل: و معتقد است هتفاوت قائل شد، عمل
داند. ينم يهيا ض   رورت آنها را بديزان الزام ياما م، دانديم يهيرا بد ين اخالقياديبن يگزارها راس
، نکهياول ا: داندينم يهيل بديف در نگاه فعل و عمل را با توجه به س   ه دليوظا راس، نيعالوه بر ا

 يو بد يجاد خوبيدر طول زمان در ا يعملهر ، نکهيس  تند. دوم ايمالحظات در مقام عمل قابل احص  ا ن
به ، نکهيدارد. س  وم ا يدر نگاه نخس  ت حکم خاص  ، ک از آنهايکند که هر ميفا يگران نقش ايد يبرا

ح يم در مقام ترجيتوانيباز هم نم، ميمالحظات در نگاه نخس  ت علم داش  ته باش  همة نکه ما به يفرض ا
 (.1378م )اترک، يآنها به قطع برس

 کانت

دانش را از ارزش جدا ، قلمرو ن کاريبا ا يو .م کرديتقس    يو عقل عمل يعقل را به عقل نظر، کانت

ضا ينظام اخالق: ساخت. او معتقد بود ست. ا ينيشيپ ياخالق يايبر ق شده ا و  يها کلن گزارهيبنا نهاده 

د. يآيت و ض  رورت از تجربه به دس  ت نميرا کليز  امده اس  تيمطلق اس  ت و از تجربه به دس  ت ن

خود را در  يعه، بلکه فاعل اخالقيش   وند و نه از ما بعد الطبيعت گرفته مينه از طب، ياخالق يهاگزاره

اراده ، ر استيکه ذاتاً خ يزيآن چ، کانتند. در نگاه يبيش ميخو يات ناظر بر قانون اخالقياخالققلمرو 

خارج از آن تصور  ير جهان و حتر را ديبجز اراده خ يزيمحال است که چ»د: يگويم يباشد. ويک مين
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شرط خيکرد که بدون ق شد. يد و  ف انجام يتکل يادا يداند که برايک ميرا ن يان ارادهيهمچن کانتر با

د. يف عمل نمايتکل يادا ياست که برا ياک، ارادهياراده ن»د: يگويم ي(. و14، ص 1369)کانت، « رديگ

توان آن را يک اس   ت و ميد، اراده نيعمل نما ياخالق يلف، طبق قانون کيتکل يادا يبرا يااگر اراده

 (.17)همان، ص « ديک مطلق نامين

 کند.يارائه م ييهاو مطلق را در فرمول ينيشيپ يهاگزاره کانت
شيا فرمول قانون عام: هرگز نباي ينييخود آ :فرمول اول ن اراده يعمل کنم که نتوانم همچن ياوهيد به 

 د.ين به صورت قانون عام در آم يکنم که ضابطه رفتار

احترام به کرامت اش  خاص: چنان عمل کن که انس  ان، خواه ش  خص خودت و خواه : فرمول دوم

 له.ي، نه هرگز صرفاً وسيت بدانيگران، را همواره غايد
ک يد با يبا، خود ما يگذاراز قانون يناش يها: همه ضابطهيجامعه اخالق يبرا يگذارقانون :فرمول سوم

 .(62، ص 1380وان، يعت است )ساليآن ملکوت ملک طب ييات چنان هماهنگ باشند که گويغا ملکوت
ات و يغا يرا بر مبنا ياخالق يهاه گزارهيات، توجيگرا در حوزه اخالقفهيک وظيبه عنوان ، کانت

سان و جهان جست يد در نوع نگاه ويرا با کانته ينظر يرد. مبنايپذيج نمينتا در  نتکاوجو کرد. به ان
اراده انس  ان را خارج از قواعد  يپردازد. وياراده و اس  تقالل م يابتدا به اثبات آزاد، اتيبحث از اخالق

دهد. اراده تابع يقوام م ياخالق ين اراده است که به قانون کليا، يدر نگاه و .دانديو قائم به ذات م يعل
منش  أ ، در نگاه کانت ينييخود آکه خودش وض  ع کرده اس  ت.  يجز قانون اخالق، س  تين يزيچ چيه
د: يگويم يدهد. ويکند و آن را در انحص  ار اراده آزاد قرار ميز س  لب ميرا از همه چ ين اخالقيقوان
ن پرسش وجود دارد که چرا يم، باز اييبه اراده خداوند تمسک جو ين احکام اخالقييتب ياگر برا يحت»
ت أن اراده از ذات آن نش   يم، قوانيريت اراده را بپذيکمد مطابق اراده خداوند عمل کرد. اما اگر حايبا
 (.1384)ماهروزاده، « آن است يآزاد يت اراده به معنايرد و حاکميگيم

ز مشهود است. در ين کانت ين در عقل عمليبر ع، گردد، غلبه فاعل شناسايطور که مالحظه مهمان

به ، ز گستراندين کانتات يه خود را بر اخالقيسا، افتيشهرت  يياستعال سميالئدايکه به  ياهينظر، واقع

 ز خود اوست.يات نيبلکه منشأ اخالق، بخشدين معنا ميکه انسان و اراده او نه تنها به ع ياگونه

 يات در نگاه دانشمندان اسالميهيبر بد يات مبتنينظر

سالمياند س، آنات و عدم يهيبر بد، ياخالق يهاگزاره يز در رابطه ابتناين يشمندان ا م يبه چند بخش تق

صفهانمانند ، ک گروهي: شونديم شهورن گزارهي، امرحوم مظفرو  يمحقق ا دانند و يصرف م يها را م
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 يهامفاد گزاره، ش   انيگر، در نگاه ايکنند. به عبارت ديقلمداد م يهيبد يهابر گزاره يرمبتنيآنها را غ

ضايست جز تطابق آراء و اين يزيچ ياخالق سعياگر چه اکند. يت نميحکا ينيع يتيعا از واقين ق  ينان 

صو  نايس يبوعلاز  يداتييدارند که نظر خود را با تأ ست که ياما واقع ا، ت کننديتقو ير طوسيخواجه ن ن ا

 (.1372، يجانيصورت گرفته است )الر يمناقشات فراوان، ريخواجه نصو  يبوعلنان از کالم يدر فهم ا

 ياخالق يهانان گزارهيا. داننديواقع مگر انيرا ب ياخالق يهاارههس   تند که گز يکس   ان، گريگروه د
بخش : شونديم ميخود به دو بخش تقس، دهند. گروه دوميارجاع م يهيبد ياخالق يارا به گزاره ينظر

 يهارا از سنا گزاره ياخالق ينظر يهاه گزارهيه در توجيو پا يهيبد يهاهستند که گزاره يکسان، اول

سبزوار، يجيالهچون محقق  يدانند. افراديم ياخالق سبحان، يمرحوم  ستاد  صدريشه، يا اهلل يتو آ د 

هستند  يکسان، دانند. گروه دوميم ياخالق يهان حوزه گزارهيرا در ا يهيه و بديپا يهاگزاره، يجانيالر

 يهاند، از گزارهش  ويه ميتوج ياخالق ينظر يهاله آنها گزارهيکه به وس  ، يهيه و بديپا يهاکه گزاره

با ذکر ، اند. در ادامهد قرار دادهييه را مورد تأين نظريا، مص  باحآورند. اس  تاد يبه حس  ا  م يراخالقيغ
 م.يريگيم يات را پيهيبر بد ياخالق يهاگزاره يات دو بخش از گروه دوم بحث ابتنايرظن

 بخش اول

سانجمله از ، يجيالهمحقق  ست که گزاره يک ان يب يدانند. ويم يهيبد ييهارا گزاره يقه اخاليپا يهاا

 نکهيا .است يضرور و يهيبد، آن امثال و عدل حسن و ظلم قبح رينظ اخالق ياصل يايقضا که دکنيم
شهورات جزو را آن حکما سته م شکاليان ايشان در بيندارد. ا جهت نيا با يمنافات، انددان که حکما ، ن ا

 ند:يفرمايم، داننديم ينربرهايو غ يرا مشهور ياخالق يايقضا

 يجدل اسيق ماده که عامه از مقبوالت حکما را، "حيقب الظلم" و "حس  ن العدل" آنکه دوم اش  کال»

ست، صلحت آن در را اتفاق و ا سده و عامه بنابر م  معتبر که ضرورت يدعو پس. اندشمرده عامه مف

 .نکند برآن داللت عقال مهورج اتفاق نباشد و مسموع آن در برهانند، ماده که اتينيقي در است
 به ظهور در فكر و نظر به آن توقف و عدم ن،يمذكور نيحكم بودن يضههرور كه اسههت ناي جوابش و

 و مصالح كه احكام نيا امثال تشيغا. ستين جواب قابل و است، محض مكابره انكارآن كه است يامرتبه
سد شد، يمدخل آن در را مفا شر و اعمال مزاول ، كهيعمل عقل اعانت به ينظر عقل از با ست،  افعال مبا ا
شد، زيچ چيه به موقوف كه ستين آن يضرور. گردديم صادر ست آن بلكه نبا  كه نظر به موقوف كه ا

ست معلومه امور بيترت شد المجهول، يال صاليلال، ا شاهدات بودن محتاج كههمچنان. نبا  النار» مثل م
 به مذكور احكام اجياحت كذلک. ستين بودنش يضرور يمناف حواس، اعانت به« ئةيمض الشمس» و« حارة

 .نباشد ضرورت يمناف ،يعمل عقل اعانت



36   1395ال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان، س 

 به ليتمث مجرد مگر ،سههتين شههانيا عامه، غرض مقبوالت جمله از را مذكوره يايقضهها حكما عد اما

 در احكام مفسده و اعتبار مصلحت. دارند تيمدخل الناس عموم قبول در كه عامه و مفسده عامه مصلحت

 از و باشههد اتينيقي داخل يجهت از واحده هيقضهه كه بود تواند چه .بود نتواند ضههرورت يمناف مذكوره،

 به كدام هر در كرد توان اعتبار دو، هر وجدل برهان در را مقدمه نيا مثل و مقبوالت داخل گريد يجهت

 (.61، ص 1364، يجي)اله ...يجهت

 در زين يس  بزوار محقق ،از جمله آنها. دا کرده اس  تيپ يطرفداران ياس  الم ين حکمايدر ب ،هين نظريا
 باشد.يم االسماء شرح کتا 

د يبا ،يمانند مدرکات عقل نظر ،ينکه در حوزه مدرکات عقل عمليان ايبا ب ،يجعفر س  بحاناس  تاد 

شند يهيبد يهاگزاراه شته با شت کنند ينظر يهاتا گزاره ،وجود دا ر دارند که انکايان ميب ،به آنها بازگ

سل ميبه دور ، يعقل عمل يهيبد يهاگزاره سل بودن  يا ثانوي ياول يهيسپس در بد، شانيانجامد. ايا ت

 ند:يفرمايم يعقل عمل يهيمدرکات بد
 يه، كافياست كه تصور قض ياول يهيار و بديخود مع يايمربوط به حسن و قبح از قضا ياياز نظر ما قضا

سبت م شديدر اذعان به ن شتقات آن و قبح ظلم و فروع آن ن مريدر هم. با سن عدل و م سان به ح حله، ان

سائل برون مرز يازيه نين دو قضيل اذعان به ايكند و هرگز در تحصيدا مياذعان پ ل ياز قب يبه مالحظه م

 (.1365، يندارد )سبحان يمصالح و مفاسد اجتماع

ن يات، ايهيبر بد يعقل عمل ينظر يهادانستن گزاره يعالوه بر مبتن ،يسبحانشود که استاد يمالحظه م

نديم ياخالق ييهارا گزاره يهيبد يهاگزاره به گزارهيلذا تص   د .دان بر  يرمبتنيرا غ ياخالق يهاق 

 دانند.يم يمسائل برون مرز ،شانير ايو به تعب يراخالقيغ يهيبد يهاگزاره

، يداند. ويم يهيبد ييايابر قض يرا مبتن ياخالق ياياست که قضا يشمندانيگر اندياز د د صدريشه

 دور ة،يواقع ايقضا انّها »... د.يگويبودن آنها سخن م ياز واقع، يمربوط به عقل عمل يايف قضايدر تعر
 ةيواقع ايالقضففا هذه انّ األمر ةيغا ،ياالُخر ةيالنظر ايالقضففا حدّ يعل الکاشفف  المدرک دور هايف العقل

 العقل مدرکات من واإلملناع واإلسفففلحالة اإلمکان مقوالت رينظ ؛يالخارج بوجودها ال بنفسفففها تحقّقها

 (.40ق، ص 1417)صدر،  ...« يالنظر

ضا يابتنا يو سده نف، يراخالقيرا بر امور غ ياخالق يايق صلحت و مف  أّما: أقول»کند: يم يچون م

 المفسففد  و المصففلحة ديأر سففوا  حيصففح ريفغ المفسففد  و بالمصففلحة القبح و الحسففن لدرک ربطهم

 (.525ق، ص 1408)صدر، « لانيالنوع أو لانيلشخصا
 الحسن أصل ان: الواقع و»دارد: يان ميبه، دررا رد ک ياخالق ياصل يايبودن قضا يهيربديغ، نيهمچن
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 فلوضففو : الثالث اما ... و. بالبداهة ال و البرهان، عقلي ال و اللجربة، بعقل ال هايعل البرهنة مکنيال القبح و

 (.552)همان، ص « ببداهله يهيبد يأ على نةالبره مکنيال انه

شاعره و رد مشهوريان مناقشات زيت با بيدر نها، د صدريشه  يايصرف بودن قضا ياد و رد نظر ا

رسد ين اعتقاد ميبه ا، به جهت محذور دور و تسلسل، ياخالق يايبودن همه قضا يو با رد نظر ياخالق

عقل که قابل اعتماد اس  ت و ، کي: ش  ونديم ميس  به دو قس  م تق ي، عقل عمليکه در با  عقل عمل
ست يت آن قطعيحقان شده ا ضمانت   يشک به آن راه دارد و به با  تزاحمات اخالق، يگريعقل د. و 

 ابد.ييح موارد متزاحم اختصاص ميو ترج
 هب فنحكم. القبح و الحسن أصل دركي ة،يالحقان مضمون أوّل عقل: نيقسم على يالعمل العقل ان الواقع و

 ةيليا التفصيالقضا من ذلك ريغ الى ر،يتقص بال ذاءياإل قبح و العفو حسن و الكذب، قبح و الصدق، بحسن

القبح  أو الحسننن جانب بيتغل و التزاحم باب يف حاكما كوني الخطأ هيف كثري ثان عقل و. يالعمل للعقل

 (.554-553)همان، ص 

سانين يجانيالراهلل يتآ شمار م يز از ک ، شانيداند. ايات ميهيبر بد يرا مبتن يه احکام اخالقرود کيبه 

 :قائل است معتقد است ييشهودگرا يکه به نوع
 ياعتبار ضرورت نه يول است؛ الزام و ضروت «دينبا و ديبا» كند. مفاديرا شهود م يانسان الزامات اخالق

 و ديبا. ابدييم يحضههور علم به خود درون انسههان كه يلزوم و ضههرورت بلكه، ريبالغ ضههرورت نه و

سان يهاالزام نيا انگريب، ياخالق يهادينبا ستند يدرون و ينف  ،«كرد رفتار عدالت به ديبا» مثال، طور به. ه

هسههتند  نفس درون يهاالزام از يحاك هادينبا و ديبا پس اسههت، عدالت به يانسههان يدرون الزام انگريب

 (.65-64تا، ص ي، بيجاني)الر

 بخش دوم

 يمبتن يراخالقيات غيهيرا بر بد ياخالق ينظر ياياختص   اص دارد که قض   ا يبه کس   ان، بخش دوم

مالک ص  دق در ، ش  انيدگاه دانس  ت. در نگاه اين دين به اتوان از قائاليرا م مص  باحاهلل آيتدانند. يم

ضا سيا عدم تأثير يتأث ،ياخالق يايق ست، دن به اهداف مطلو ير آنها در ر شديم، که همان کمال ا . با

ضايا ضا ياخالق يايشان ق ضا يالزام يايرا در دو بخش ق س يهنجار يايو ق شان در يکنند. ايم يبرر

جه آن به دس   ت يو نت يارين کار اختيب ياز ارتباط ض   رور يد اخالقيد و نبايبا :نديفرمايبا  الزام م
ا يتوجه به مطلو  بودن دارد، با  يجه خود ارتباط عليبا نت يگر، ازآنجاکه هر کاريند. به عبارت ديآيم

به آن  يجه مطلو  باش  د، انجام کار منتهياگر نت يعني  م گفتيد س  خن خواهياز الزام و با، جهينبودن نت

، نيبنابرا. ش  وديم يديجه نبايبه نت يانجام کار منته ،جه نامطلو  باش  دياگر نت. ش  وديم يديجه باينت
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ست که مفا»اند: شان فرمودهيگونه که اآن صلحق آن ا ش يهاديبا يد ا ت يان رابطه عليز همان بين يارز

 (.59، ص 1386)مصباح، « ا حقوق وجود دارديو هدف اخالق  ياريان فعل اختيکه م يتياست. عل
 ياخالق يدهايبا :و معتقد هس  تند هتفاوت قائل ش  د، ييو انش  ا ين دو کاربرد اخباريش  ان بيا
که  يض  رور ياکنند. رابطهيت ميجه حکايتن فعل و نيب يک رابطه ض  روريهس  تند و از  ياخبار
 دارد. ينفس االمر يتيواقع

مالک »ند: يفرمايم ه،درک يمش   ابه را ط يز راهين ياخالق يو بد يدر رابطه خوب، مص   باح اهللآيت

گر از يد ياپاره يار بديان آنها و هدف مطلو  اس   ت و معيم ميافعال، تناس   ب و تال يبعض    يخوب

 (.81)همان، ص « آنها با کمال مطلو  او است يو ناسازگارنت يمبا يآدم يکارها
ک ين دو امر تفکيد بيبا، مصباحه استاد يدر نظر ياخالق يايه قضايتوجچگونگي روشن شدن  يبرا

 رساند.يکه ما را به هدف م ي. افعال2جه، مطلو  و هدف  ي. نت1: ردک
ت يکنند. مطلوبيان ميب يکمال را قر  الهن يدانند و باالتريهدف در اخالق را کمال م، استاد مصباح

ست يراخالقيغ يکه مفهوم، کمال شد. بنابرايحب ذات م ةو الزم يهيشان بدياز نگاه ا، ا ن امر ين، ايبا
شناخت با، يهيو بد يراخالقيغ صل و ر يد اخالقيد و نبايمبنا در  ان مطلو ، ارزش يشه در بيو خود ا

 خواهد بود. يو خو  اخالق
 ياخالق يجه در نگاه اس   تاد اگر چه اموريبه نت، و ارتباط آنها يافعال اخالق، گريدس   وي از 

ستند شندينم يهياما بد، ه  يلذا امور. ميه داريازمند به توجيجه ما نيبا نت، اثبات ارتباط آنها يبرا. با
سا  م ينظر ستاد يآيبه ح صباحند. ا سن عدال، هاگزاره يبودن برخ يهياز بد يگاه، م ت مانند ح

ن معنا که يبه ا  انده کردهيبودن توج يليبودنش را به تحل يهيبد، ن آنيياما در تب. اندس   خن گفته

سن و ن ياعدالت به گونه شد که ح شده با شود. مثالً يدر معنا ييکويدر نظر گرفته  ، آن گنجانده 

حس  ن و  ياآنگاه معن، ميف کنيکو و مناس  ب آن تعرين يدر معنا ياگر عدالت را به قرار دادن ش  

ست. ا ييکوين سن ما نظر به»ند: يفرمايشان ميدر آن قرار گرفته ا  در آن، تيرعا لزوم و عدالت ح

 نهفته آن بودن يليتحل در زين بودنش يهيبد راز. اس  ت يليتحل يايقض  ا جمله از ،يعمل ادراکات
 (.128، ص 3، ج 1391)مصباح، « است

. دهنديهس  تند اما مص  داق خود را نش  ان نم يهياگر چه بد، ه فوقيمانند قض  ، يليتحل يايقض  ا

صاديپ يبرا، رونيااز ضايدا کردن م ستاد يطبق د، ياخالق يايق در ق صباحدگاه ا ستدالل يما ن م ازمند ا

ست ستدالل بايم. ايارجاع ده يهيد آنها را به امور بديم و بايه ضرور ياد به گونهين ا شد که ارتباط   يبا
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 يبه امر ينظر يه اخالقيقض  ، ن ص  ورتياس  ت اثبات کند. در ا يينها که کمال، جه آنين فعل و نتيب

 مستدل خواهد شد. يهيو بد يراخالقيغ

ستاد دگاهيد از صباح ا ضوع يبرا محمول اثبات ،م س به شهيهم، ياخالق يهاگزاره در مو  کي لةيو

 اي يقيحق دتسعا يعني) مطلو  جهينت به منجر که يفعل هر: است نيا کبرا. شوديم حاصل يکل يکبرا

 به اي: رديگيم انجام قيطر سه از، قيمصاد بر يکل يکبرا نيا قيتطب اما. است خو  شود،( خدا به قر 
 ازين عقل يماورا زيچ چيه به ياخالق گزارة، صورت نيا در. است يذهن يهاليتحل و عقل خود لهيوس

 کمک به عقل يعني. رديگيم انجام تجربه کمک به يگاه. اس  ت هيعقل مس  تقالت اتم مص  داق و ندارد

 تجربه به ازين ياخالق حکم که نجاستيا در. کنديم قيتطب خاص قيمصاد بر را يهيبد يکبرا آن تجربه،

 که نجاس  تيا. کند نييتع را يکل آن مص  داق تا ش  ودينم موفق هم تجربه کمک به عقل يگاه. دارد

 (.82، ص 1386دارد )مصباح،  يوح به اجياحت

 يريگجهينت

ات ياز نظر يفيطش   امل ، يهيبد يهاه گزارهيکرد مبناگروانه و بر پايبا رو ياخالق يهاه گزارهيتوج
سيم ست. مثالًيپا يهابه جهت نوع گزاره يگاه، هاهين نظريمات در ايشود. تق آنها را از نوع  يبرخ ،ه ا

آش   کار نوع دوم را در دانند. نمونه يم ياخالق يهاآنها را از س   نا گزاره، يو برخ ياخالق يهاگزاره

ه باز يپا يهاافت گزارهيات، به روش ين نظريم ايگر در تقس   يم. جهت ديافتي مص   باحه اس   تاد ينظر

. ه دانس  تنديپا يهاش  هود را راه ش  ناخت گزاره، يجانيالر اهللتيآو  راسو  مورمانند ، يگردد. برخيم

شاهده عقل عملو مطل ي، کلينيشيپ يهاآنها را گزاره، کانتگر چون يد يبرخ ستند که به م در  يق دان

ستاد ، گريد يد. برخيآيم وجود  يهيبد يهاده بودند که گزارهين عقيبر ا ،د صدريشهو  يسبحانچون ا
 انجامد.يبه تسلسل و دور م، اتيهيبه بد يرمنتهيغ ينظر يهاچون اعتقاد به گزاره  دارند

 يهير را بديو خ يفقا خوب، مورچون  ي. برخها متفاوت بودکرديز رويدر بحث از الزام و ارزش ن

شهود م ستنديو قابل  شأن را برايا، کيجويسچون  يبرخ. دان ست. انديالزام و با ين  شمندان يد قائل ا

 کنند.يک حکم صادر ميارزش و الزام  يرند و برايپذيک را نمين تفکيا ياديز
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