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Abstract 

The beginning of any research depends on knowing the place of that research in the system of human knowledge. In 

other words, the researcher needs to know in what field of sciences and knowledge the subject he / she is 

researching. Ethical research is no exception. The researcher of ethics, before doing anything in his research, 

recognizes his field of research and organizes his research path in that field. In this article, by analyzing the 

researches done in this field, the geography of ethical researches has been studied and while an analytical and 

explanatory effort of ethical researches has been made, it has introduced seven areas for these researches. The 

generalities of ethics, normative ethics, meta-ethics, descriptive ethics, ethical psychology, Moral education and 

sociology of ethics are these seven areas. 
Keywords: General issues of ethics, normative ethics, meta-ethics, descriptive ethics, ethics psychology, ethical 

education and sociology of ethics. 
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 های اخالقی شناسی تحلیلی پژوهش گستره

 بهمو سید اک ر حنینی ملاه

 

 چکیده

موفقیت در هر وژوهشی، در گرو داننتو جایگاه آن وژوهخ در منظومۀ داناخ بشار 

            اساات؛ بااه ایااو ماناای کااه ال   اساات وژوهشااگر بدانااد موضااوع تحقاایقخ در چااه 

های اختمی نیز ا  ایو ماعده مناتثنا  گیرد. وژوهخ ساحتی ا  علو  و ماارف مرار می

          بایاد باه شاناخت حاو   تحقیاق خاویخ نینتند. محقاق اخاتق، م ال ا  هار کااری 

بپااردا د و مناایر تحقیااق را در آن حااو ه سااامان بصشااد. در ایااو نوشااتار، بااا تحلیاال 

هاای اختمای بررسای، و  گرفته در ایو حاو ه، جیرافیاای وژوهخ های انجا  وژوهخ

            هااا  هااای اختماای، هفاات حااو ه باارای ایااو وژوهخ ضاامو تحلیاال و ت یاایو وژوهخ

اناد ا : کلیاات اخاتق، اخاتق هنجااری،  مارفی شده است. ایو هفت حو ه ع ارت

شناسای  شناسای اخاتق، تربیات اختمای و جاماه فرااختق، اخاتق توصایفی، روان

            هااای  گانااه، باار اساااس وژوهخ های هفت شااود ایااو عرصااه اخااتق. یااادآوری می

              های دیگااری نیااز بااه ایااو هاند و ممکااو اساات در آینااده عرصاا موجااود تایاایو شااده

 موارد افزوده شود.

                                                 


 ، مم، ایران. دانشیار گروه ادیان مؤسنه آمو شی و وژوهشی اما  خمینی  
 Akbar.hosseini37@yahoo.com 

 03/40/4611 تاریخ تأیید:                                                                                             70/40/4611: تاریخ دریافت

mailto:Akbar.hosseini37@yahoo.com


 

 

ق/ 
خال

ا
لم

چه
 /

ن 
ستا

زم
13

99
 

98 

  ها کلیدواژه

شناسای اخاتق،  کلیات اختق، اختق هنجاری، فارااختق، اخاتق توصایفی، روان

 شناسی اختق. تربیت اختمی و جاماه

 

 مقدمه

ای ا  م احاث و موضاوعات مصتلاف را در بار  های اختمی، عرصۀ گناترده وژوهخ
های نااِّ و  راحتی به دیدگاه توان به ها نمی بدون واکاوی و شناسایی آنگیرد که  می

تأثیرگذار در ایو حو ه دست یافت؛ به همیو دلیل است که گاهی وژوهشاگران ایاو 
ای را که به شاخۀ خاصی ا  م احاث واژوهخ مرباوط اسات، در عرصاۀ  حو ه، نکته

نوشاتار مصاد داریام در گیرناد. در ایاو  کنند و نتیجاۀ نادرساتی می دیگری وارد می
طور تحلیلای نشاان  هاای اختمای را باه وژوهخ های ها و عرصه نهایت اختصار، شاخه

طور استقرائی در ایو هفت شاخه مارار  های اختمی را به دهیم. بدیو منظور، وژوهخ
شناسای  هنجاری، فارااختق، اخاتق توصایفی، روان ایم: کلیات اختق، اختق داده

شناسی اختق. ال ته روشو است که ممکاو اسات در  می و جاماهاختق، تربیت اخت
 های وژوهشی افزوده شود. آینده به شمار ایو شاخه

 

 کلیات اخالق .1

های اختمی، توجه اصلی باه م ااحثی اسات کاه ال   اسات  در ایو شاخه ا  وژوهخ

هاا  باه آن هاا توجاه کناد و تاا حادودی نیاز راج  یک محقق در عرصۀ اختق به آن

 بگیرد. تصمیم
 

 شناسی الف. اخالق

در ایو فرا  ال   است محقق، اطتعات و میال ی دربار  ودید  اختق، علم اخاتق  

و حتی تربیت اختمی به دست آورد. در ایو بصخ وژوهشگر باید به موضوعات  یر 

 توجه کامل داشته باشد:
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منزلۀ موضوعی که در عالم تحقق یافته اسات: علماای  تاریف ودید  اختق به .4

اباوعلی کنند ایو ودیده را تاریف کنند؛ برای مثال،  اختق در نصنتیو گا  تتز می

 نویند:  منکویه را ی می

یَّة.» لَها ملو غَیرل فلکٍر َو ال َرول للنفسل َداعیَة لََها إلللی افَاال خلاق حاالتی  ..؛النَّ الص لَق حال  ل

انگیزد( )منکویه را ی،  نفنانی است که آدمی را بدون فکر و تأمل به کارهایی برمی

اَلص لاق  »کناد:  گوناه تاریاف می (. فی  کاشانی، ودید  اختق را ایو30ق،  4103

ه ولَة َو یَنر ملو غَیرل  ة  َع َار لن  ر  َعنَها االَفاال  ب َحاَجة اللَای  َعو َهیئَة َراسَصة فلی النَّفسل تَصد 

کٍر َو َرویَّة؛ اختق ع ارت است ا  ویژگی
شاود  های وایدار در نفس که موجاب می فل

طور خودجوز و بدون نیا  به تفکر ا  اننان صاادر  هایی متناسب با آن صفات به کار

 (.  46:  0ق، ج4106)فی  کاشانی، « شود

مااه مجلناای در ایااو باااره می ر  »گویااد:  عته للاانَّفسل یَصااد  اامل َمللکَااة ل لضَّ                  اَلص لااق  ب

ااه ولَة؛ لن            شااود  اخااتق، صاافات وایاادار در نفااس اساات کااه موجااب می َعنَهااا الفلااال ب

، ذیاال 01، باااِّ 600:  30ق، ج4176)مجلناای، « آسااانی صااادر شااود کارهااایی به

 (. 43حدیث 

ر  »نویند:  نی به نقل ا  عالمان اختق میبنتا اَلص لق  فلی ع رفل الا لَمااء، َمللکَاة تَصاد 

کر و َرویَّاة و تَکَل اف؛ خلاق در عارف دانشامندان، ملکاه
تَقَدَّ  فل لَها النفس ملو غَیرل ای  ب

سهولت و بدون تفکر م لای  واسیۀ برخورداری ا  آن به است که افاال نفس اننانی به

علام و »(. برناارد رولایو، در کتااِّ 004تا،   )ال نتانی، بی« شود در میا  اننان صا

ای ا  اصول یا باورهاست که بینخ ماا را درباار   اختق مجموعه»گوید:  ، می«اختق

عادالتی هادایت  درست و نادرست، خوِّ و بد، انصاف و بی انصاافی، عادالت و بی

 (. 60،  4616)رولیو، « کند می

ای  نظاا  اختمای، ساامانه»گونه تاریف شده اسات:  ق ایودر جای دیگر نیز اخت

شود و رفتار آناان را در روابا  چهارگاناه )رابیاۀ  است که بر ویروان خود حاکم می

کناد و  اننان با خدا، با خود، با دیگاران و باا ط یاات( در جهتای خاا  هادایت می
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ا باارای هاا (. تمااا  ایااو تتز440،  4611بهمو،  )حنااینی ملاااه« دهااد سااامان می

 نا  اختق است. ای به برداری ا  ودیده ورده

های آن: دانخ اختق در وام  م احث و میالب خود را بر  علم اختق و شاخه .0

توان در یک مفهو  موس  شامل  دهد. علم اختق را می مدار ودید  اختق سامان می

 اند.  ای داننت که در ایو نوشتار مدنظر مرار گرفته های اختمی تما  وژوهخ

ماناست. ال ته ممکو اسات  هم های اختمی به دیگر سصو، علم اختق، با وژوهخ

های آن در نظر  در یک تا یر مضیق، تنها آن را شامل بررسی اختق هنجاری و شاخه

گرفت و عالم اختمی به کنای اطاتق گاردد کاه باه واژوهخ در اخاتق هنجااری 

ای علام اخاتق را هام  (. در تفنیر ساو ، عاده00،  4617م ادرت ور د )مص اح، 

دانند و هم شامل تربیت اختمی )مص اح  تق هنجاری میشامل وژوهخ در حو   اخ

به هر تقدیر، تاریف علم اخاتق  (.1،  4606؛ همو، 67-01:  0، ج4636یزدی، 

 گردد. های اختمی، موضوعی بس اساسی و مهم تلقی می در وژوهخ

          هاای بازرگ و تأثیرگاذار در تاریخ اخاتق و تیاورات علام اخاتق و چهره .6

                هاااای اختمااای ا  جایگااااهی باااس شناسااای وژوهخ شااااخۀ اختق آن نیاااز در

 ار شمند برخوردار است. 

های گونااگون، باه خلاق آثاار ار شامندی  تتز محققان در ایو  مینه در دوران

تقادیر اسات؛ بارای مثاال، در  ها موضوعی مهام و مابل انجامیده است که توجه به آن

توان در عالم استمی، آغا  اختق را باه  ماان حضارت آد   بصخ تاریخ اختق می

تااریخ خاصای را در نظار و در غارِّ و شارق عاالم در ایاو بااره  1مننوِّ کرد

گیری علم اخاتق  گرفت. در عرصۀ تیورات علم اختق نیز ال   است مراحل شکل

ای بررسی و تحلیل شود. سیر اختق در عالم است  ا  اختق  در هر فرهنگ و جاماه
                                                 

« عتماه ساید حناو صادر»، نوشتۀ مرج  بزرگ دینی «تأسیس الشیاة لالو  اإلست »توان به کتاِّ  . در عالم تشی ، می1

گیری علام  فصل دوا دهم ایو کتاِّ، باه علام اخاتق و نقاخ علماای شایاه در شاکل ق( اشاره کرد. در4601)متوفی 

 اختق ورداخته شده است.
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نقلی به اختق عقلی فلنفی و سپس، به اختق عرفانی و در نهایت، به اختق تلفیقی، 

های تأثیرگاذار در  بررسی چهره 1خوبی برای بررسی ایو عرصه باشد. تواند مایار می

حو   اختق، چه در اختق استمی و دنیای است  و چه در خارج ا  عاالم اساتمی 

مارفای  8شناسای مارار گرفتاه اسات. نیز در  یرمجموعۀ ایو بصخ ا  م احاث اختق

ه نصیرالدیو طوسی، عالمان اختمی بزرگی همچون سقراط، افتطون، ارسیو، خواج

منکویه، نرامی، فی  کاشانی، مص اح یزدی، جوادی آملی، و... بارای محققاان ایاو 

 عرصه ا  جذابیت فراوانی برخوردار است.

شناسای  ای بنایار بااهمیات در اختق روز تحقیق در حو   اختق نیز شاخه  .1

حال  راهاست. به روز و منیر کاوز و کیفیت رسیدن به مقصد و مقصود تحقیق یاا 

شناساای تحقیااق  ع ارت دیگاار، روز شااود؛ بااه یااک مناائله، روز تحقیااق گفتااه می

(Methodology ع ارت اسات ا  فرآیناد دساتیابی باه داناخ ا  طریاق جما )  آوری

 ها.  ها به یافته ها و ت دیل آن داده

        شناساای، راه اارد کلاای وااژوهخ اساات کااه راه و روشاای را کااه وااژوهخ  روز

                       شناسااای، کناااد. روز آن باااه انجاااا  برساااد، ترسااایم می ماااوردنظر بایاااد ط اااق

               کنااد  هااا را وصااف می آوری آن آمدن اطتعااات و اباازار جماا  دساات کیفیاات به

ای خااا  اساات  آمدن نتیجااه دساات کنند  چگااونگی به و ال تااه گاااهی هاام وصااف

(Howell, 2013, p. 3.) 

تا یر دیگار،  اختق و باه درباار  روز شناسایاکنون در حو   اخاتق نیاز بحاث 

های نقلی، عقلی، شهودی و  شناسی است. روز منیق اختق، عرصۀ مهمی ا  اختق

 تأمل و بررسی است. تلفیقی، در ایو حو ه مابل
                                                 

نشاریۀ  67در شامار   4636نژاد )کاه در ساال  ، اثر حنیو روحانی«استمیاختق  تیور علممراحل به نگرشی ». مقالۀ 1

 اعتناست. کتاِّ نقد چاپ شده است( نیز در ایو حو ه مابل

تاریخ فلنفه اختق غرِّ، نوشاتۀ الرناس و شاارلوت بکار، ترجماۀ گروهای ا  مترجماان، مام: مؤسناه آمو شای و . 8

 ، ا  نمونه کتب تاریخ اختق در غرِّ است.4603، وژوهشی اما  خمینی 
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 ب. تعریف مفاهیم کلیدی در اخالق

وژوهشگر در ایو عرصه درصدد است مفاهیم کلیدی و اساسی مرت   با علم اخاتق  

شناسای،  ها ابهاامی باامی نماناد. ایاو حاو ه ا  مفهو  را تاریف کند تا در کاربرد آن

 کنیم: ای دارد که در ایو بصخ به چند مفهو  کلیدی اشاره می دایر  گنترده

 

 تکلیف و مسئولیت اخالقی:  .1

               قاق ضامو تحقیقاات خاود، تکلیاف اختمای را تاریاف، شارای  در ایو بصخ، مح

                کنااد؛ باارای مثااال،  آن را بررساای و در ادامااه، مناائولیت اختماای را هاام ت یاایو می

منظاور ا  منائولیت »الهِ مص اح یزدی در تاریف منئولیت اختمی گفته اسات:  آیت

یااا در مقاباال شااصص دیگااری  ایااو اساات کااه شصصاای در مقاباال یااک نیرویاای

                اند... باا توجاه باه تفنایری  موردبا خواست مارار گیارد... منائول و ساائل متضاایف

هاا  که ما برای مفاهیم اختمی کردیم که موا  اختمی به امر و الازا  و تکلیاف و ایو

                  نیناات؛ وامایاااتی خااارجی اساات، بنااابرایو مناائولیت هاام کااه تاااب  اماار و تکلیااف 

(. 403،  4606)مصا اح یازدی، « تواند جزو عناصر اخاتق مارار بگیارد است، نمی

    المنائولیة األختمیاة: وتتالاق باألفااال» ع دالرحمو بدوی در ایو بااره آورده اسات:

التی یکون المرء فیها منئوالً أما  ضمیره، وأما  الهِ وتنادرج فیهاا النوایاا، أی األفااال 

 (.001  ، 4100 )بدوی،« هال اطن

به هرحال، موضوع تکلیف و منئولیت اختمی، خارج ا  حو   اختق هنجاری و 

 گیرد. در ناحیۀ کلیات اختق مرار می

 

 عامل اخالقی:  .2

                     اینکااه چااه کنااانی دارای تکلیااف و مناائولیت اختماای هنااتند نیااز در ایااو عرصااه

     تاااالی و گیاارد. ایااو بحااث دارای دو حاشاایۀ مهاام اساات. آیااا ذات باری ماارار می

آیاا  موجودات ماورایی دارای منئولیت اختمی هنتند یاا خیار؟ و در ساوی دیگار، 
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شاوند؟  موجودات مادون اننان )مانند حیوانات( در عرصۀ تکلیف اختمای واما  می

                       هاااا( وارد عرصاااۀ عامااال همچنااایو، آیاااا موجاااودات غیرحیاااوانی )مانناااد رباااات

 گردند؟ اختمی می

عامل اختمی کنی است که با توجه به شراییی، منئولیت افااال خاودز را باه »

عهده دارد و ط ق آن، منتحق مدح و ثواِّ و یاا ذ  و عقااِّ اسات. لاذا عملای کاه 

اکان عامل اختمی عامل به اج ار انجا  دهد، منئولیتی در م ال آن ندارد؛ لکو او کم

 (.1،  4613)نوری کوه نانی، « است

 

 شأن اخالقی:  .3

در ایو حو ه ا  م احث اختمی باید به ایو نکته توجه داشت که چه موجوداتی برای 

                کننااد و آیااا عااامتن اختماای در م ااال عااامتن اختماای ایجاااد تکلیااف اختماای می

ن، دارای منائولیت اختمای هناتند؟ علای ها تکلیاف اختمای دارناد و در وای آ آن

ورسخ اصلی در منائلة شاأن اختمای » واکپور در تاریف شأن اختمی آورده است:

اناد.  ایو است کاه چاه موجاوداتی و بار اسااس چاه مایااری واجاد جایگااه اختمی

عنوان  اناد: آیاا ماا باه گوناه میارح کرده ورودکنندگان باه ایاو بحاث، منائله را ایو

می نن ت باه دیگاران وظاایفی داریام و دیگاران نیاز ا  ایاو حقاومی های اخت فاعل

 (.0،  4614)واکپور، « دارند؟...

 

 ضعف اخالقی:  .4

یکی ا  مفاهیم مهم در کلیات اختق، مفهو  شارارت یاا ضااف اختمای اسات. در 

شود که چرا و به چه دلیل آدمای باا علام  ذیل ایو مفهو ، به ایو موضوع ورداخته می

دهد یا با آگااهی ا  بادی و خیاابودن یاک  دن رفتاری، آن را انجا  نمیبو به درست

(. 31–30،  4610شود )برای میالاه بیشتر ر. : علیزاده،  رفتار، آن را مرتکب می

شناساای اخااتق یااا  ال تااه روشااو اساات کااه تحلیاال ادلااۀ ضاااف اختماای در روان
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می در ایو جایگاه شناسی ضاف اخت گردد، اما مفهو  شناسی اختق میرح می جاماه

 شود. بررسی می

 

 نظام اخالقی:  .5

توان گفات اخاتق  تر نیز اشاره شد، می در تاریف نظا  اختمی، همان گونه که ویخ

ها و  شاود و اوصااف اختیااری، وضاایت ای است که بر ویروان خود حاکم می سامانه

                    دیگااران،شااان )رابیااه بااا خاادا،  هااا را بااا توجااه بااه رواباا  چهارگانه رفتارهااای آن

کم دارای شاخ  بصشد. ایو سامانه، دست خود و ط یات(، در جهتی خا  سامان می

                   هااا توجااه کااافی کاارد: نظریااۀ ار ز اختماای؛ توجیااه عنصاار اساات کااه بایااد بااه آن

باودن؛ اصاول م ناایی و اصالی اخاتق؛  ع ارت بهتر، هدف اختمی هدف اختق و به

                سااوی عماال بااه مواعااد اسااتنتاجی و اشااتقامی؛ بیااان عواماال انگیزشاای و محاار  به

احکا  اختمی؛ بیان ضمانت اجرای احکا  اختمی )جرایمای کاه بارای شاکنندگان 

بهمو،  برای میالاۀ بیشاتر ر. : حناینی ملااهشود( ) احکا  اختمی در نظر گرفته می

4611  ،446–467.) 

مفاااهیمی همچااون حکاام اختماای، مضاااوت اختماای، گاازار  اختماای، مفاااهیم 

اختمی، ماعد  اختمی، اصل اختمی، منشور اختمی، ویوست اختمی و... نیز در ایو 

ر ایاو گیرناد کاه د هاای اختمای مارار می بصخ و در ذیل تاریاف مفااهیم وژوهخ

 کنیم. ها خودداری می دلیل رعایت اختصار ا  ورداختو به آن منمت به

 

 ها ج. اریباط اخَلق با دیگر عرص:

های مارت   باا  ها، باا دیگار ودیاده مثابۀ یک ودید  حاکم بر  ندگی اننان اختق، به

وتربیات و... ماوارد و  حیات وی ویوناد دارد. دیاو، امتصااد، سیاسات، حقاوق، تالیم

های مصتلف حاکم بر  ندگی اننان هنتند کاه باا ودیاد  اخاتق در ارت ااطی  ودیده

 اند. وثیق و عمیق مرار گرفته
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رابیۀ اختق با دیو، بیشتر بر ایو محور مارار گرفتاه اسات کاه آیاا اساسااً بادون 

      تواناد کامال و کارآماد باشاد و  درنظرگرفتو اختق و نظا  اختمای، یاک دیاو می

              هااای دیااو، مصصوصاااً  گیااری ا  آمو ه ظااا  اختماای، باادون بهرهدیگاار اینکااه آیااا ن

                ایااو موضااوع   اتکااا باشااد؟ توانااد نظااامی کارآمااد و مابل اعتقااادی و فقهاای، می

              های  یااادی را در دوران مااصاار در واای داشااته و باار ایااو اساااس، دو شااکل جاادال

             اخااتق دیناای و سااکوالر ایجاااد شااده اساات )باارای میالاااۀ بیشااتر ر. : شااانظری،

4614  ،44-67.) 

ورسخ اصلی دربار  رابیۀ امتصاد و اخاتق ایاو اسات کاه آیاا میاان یاک نظاا  

اختمی موجه و صحیح با نظا  امتصادی، ارت اط مث تی برمرار است یا اساسااً در نظاا  

رای اختق در نظر گرفته نشده است؟ امتصاادی کاه بار اسااس امتصادی، جایگاهی ب

ای که بر محور  طور می  با نظا  اختمی گرایانه شکل گرفته است، به های مادی آمو ه

تواناد  تقرِّ اننان به خدا و رسیدن به ساادت و کمال اننان شکل گرفته اسات، نمی

 (.463،  4606سا گار باشد )مص اح یزدی، 

             تأمال اسات. آیاا ال   یاسات نیاز موضاوعی باس جادی و مابلرابیۀ اخاتق و س

               مانای راهکارهااای ادار  مانای نظااا  سیاساای و چااه بااه چااه بااه -اساات سیاساات 

خاوان باشاد و رابیاۀ مث تای باا آن  با یک نظا  اختمی موجه و مات ار هم -حکومت 

                ه میاارح شااده اساات کااه در های گوناااگونی در ایااو  میناا برماارار سااا د؟ دیاادگاه

، 4636بررسی اسات )بارای میالااۀ بیشاتر ر. : اساتمی،  فرصت و مجال خود مابل

 (.430-410صص

بودن حقاوق باود،  رابیۀ اختق و حقوق، در گذشته بیشتر ناظر به م احث اختمی

اسات و  های اخیر، موضوع حمایت حقوق ا  اختق نیز مدنظر مرار گرفته اما در دهه

نظریۀ ار ز م تنی بر حقوق نیز برای خود جایگاهی اساسی باه دسات آورده اسات. 

بودن ماوانیو و مواعاد حقاومی اسات و ا  ساوی  امرو ه ا  یک سو، سصو ا  اختمی

دیگر، سصو ا  میابقت حقوق با اختق و اصول و مواعد اختمی است. به هر حاال، 
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طرح و بررسای  سو  کلیات اختق مابلموضوع رابیۀ حقوق و اختق در ذیل محور 

  (.467–446،  4611بهمو،  است )برای میالاۀ بیشتر، ر. : حنینی ملاه

رابیااۀ تربیاات و اخااتق نیااز ا  جملااه موضااوعاتی اساات کااه در ایااو بصااخ ا  

منزلااۀ یااک فراینااد و  گیاارد. تربیاات )به هااای اختماای مااوردنظر ماارار می وژوهخ

ابۀ نیرویی حاکم بار وجاود انناان( در داد و ساتدی مث صیرورت(، با نظا  اختمی )به

 دنی مرار دارد. وژوهشگر در ایو ساحت باید ایو داد و ستد را ت ییو کند )بارای  مثال

 (.406-460،  4601میالاۀ بیشتر ر. : نوذری، 

اختصار بررسای کاردیم. در  های اختمی به تا اینجا، دربار  اولیو ساحت وژوهخ

 وردا یم. یو ساحت که اختق هنجاری است، میادامه، به تی  و دوم

 

 اخالق هنجاری .2

اختق هنجاری، در مقا  ارائه، بیان و دفاع ا  نظا  اختمی یک مو ، دیو، فرهنگ و 

(. ترسیم نظا  اختمی و دفااع ا  آن 40–43،  4636گروهی خا  است )ویلیامز، 

اندیشامندان عرصاۀ ای باس دشاوار اسات کاه  در برابر تهاجمات وارد شاده، وظیفاه

اند. اختق هنجاری، غایت تتز مجتهادان اخاتق  اختق هنجاری، متکفل آن شده

در چهار گوشۀ عالم است. در منمت م ال، باه ارکاان و عناصار یاک نظاا  اختمای 

 اشاره کردیم که ع ارت بودند ا :

 بیان نظریۀ ار ز اختمی؛ .4

 بودن؛ اختمیع ارتی بهتر، هدف  بیان هدف اختق و به .0

 بیان اصول م نایی و اصلی اختق؛ .6

 بیان اصول استنتاجی و اشتقامی؛ .1

 بیان عوامل انگیزشی و محر  عمل به احکا  اختمی؛ .0

بیااان ضاامانت اجاارای احکااا  اختماای )باارای میالاااۀ بیشااتر ر. : حنااینی  .3

 (.467-446،  4611بهمو،  ملاه
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شود؛ چراکاه هادف اصالی  نیز اطتق می« اختق درجه اول»به اختق هنجاری، 

های اختق، ورداختو به ایو عرصه است و ال ته بیان منتقیم احکاا  اختمای  وژوهخ

های اختیاری آدمیان. اساساً هر جامااۀ  رفتارها، اوصاف اختیاری و حاالت و وضایت

مدعی فرهنگ و تمدن، داشتو نظا  اختمی را جزو ارکان و عناصر فرهنگ و تمدن 

دهاد. فقادان نظاا  اختمای  ر محور آن م احثات فراوانی انجا  میداند و ب خویخ می

 ناوذیری در ایو راه است. موجه و ماقول، ضاف ج ران

                 تااریو شاااخه،  تردیااد مهم ا  میااان عناصاار و ارکااان یااک نظااا  اختماای، بی

( است. نظریۀ ار ز اختمای، در Theory of valueم احث مربوط به نظریۀ ار ز )

حقیقت، در مقا  بیان مت  و میزان و مقیاس برای تاییو صحت و سقم یا بایناتگی 

های اختماای در درون یااک نظااا  اختماای اساات. نظریااۀ ار ز هماننااد  و ن ایناتگی

دهاد و  کند که اصول و مواعد اختمی را در وهلۀ نصنت ارائاه می ترا ویی عمل می

                  های اختیااااری را  ایتدر اداماااه نیاااز صاااحت و ساااقم رفتارهاااا، اوصااااف و وضااا

                     اند  کناااد. تااااکنون چهاااار گاااروه ا  نظریاااات ار ز شناساااایی شاااده مشاااصص می

گرا  کنیم: نظریااات غایاات هااا اکتفااا ماای بردن ا  آن کااه در ایااو مرحلااه، بااه نااا 

(Teleological Ethicsنظریاااات فضااایلت ،) ( محورVirtue Ethics نظریاااات ،)

( Right beased Ethicsمحاور ) ( و نظریات حقDeontilogical Ethicsگرا ) فهوظی

 (.404-443) ر. : همان،  

 

 اخالق هنجاری عمومی و کاربردی

کننااد  اخااتق کاااربردی  اخااتق هنجاااری یااا بیااانگر اخااتق عمااومی اساات یااا ارائه

(Applied Ethics ؛ توضیح اینکه بیان و استصراج نظاا  اختمای، گااه)  عماو  مارد

کناد کاه  ها نظا  ارائاه می دهد و برای آن یک مو ، دیو یا فرهنگ را مدنظر مرار می

( است و بارای تماا  افاراد جریاان دارد. ال تاه Public Ethicsهمان اختق عمومی )

گیرد. در ایو حالت،  گاهی اختق و نظا  اختمی چنیو هدف بزرگی را در نظر نمی
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، دیو و فرهنگ، امدا  به تهیه و تدار  نظا  اختمای برای گروه خاصی ا  یک مو 

ای  کنااد کااه باارای ایااو نااوع ا  اخااتق هنجاااری، ا  عنااوان اخااتق حرفااه می

(Professional Ethicsاستفاده می ) کااری، اخاتق  برای مثال، اختق ور ز  کنند؛

 خ رنگاری، اختق وزشکی و ورستاری و...

ژوه در اخااتق هنجاااری و در حااو   واا همچناایو، گاااهی محقااق اخااتق و اختق

جای اینکه به تما  منائل اختمی در یاک نظاا  اختمای کامال،  اختق کاربردی، به

                    نظاار داشااته باشااد، بااه گااروه خاصاای ا  منااائل اختماای کااه ابهااا  و ویچیاادگی

ی را ها و منائل میرح، احکاا  اختما وردا د و ضمو بیان دشواری بیشتری دارند، می

         هااای اختماای، اخااتق  آورد. بااه ایااو نااوع ا  کاوز در آن مااوارد بااه دساات ماای

هاا را در  کم ساه شااخه ا  وژوهخ محور، دسات گویند. اختق منئله محور می منئله

 دهد: ذیل خود مرار می

های اخیر برای  های شگرف دهه واسیۀ ویشرفت الف. منائل اختمی نوودید که به

فناوری و درماان نابااروی؛  آمده است؛ مانند م احث در حاو    یناتاننان به وجود

آماده در  میناۀ تحقیقاات  موضوعات اختمی در عرصۀ فضای مجا ی؛ م احث ویخ

 سا ی و م احثی ا  ایو م یل.  نتیک و اصتح نژاد؛ منائل اختمی ش یه

وجاد ها های مصتلفای درباار  آن ه ِّ. منائل اختمی کهنی که ا  دیربا  دیدگا

مرگی، نژادورساتی، ت اای   ؛ همانند حکام اختمای ساق  جنایو، آساان اشتهاست

  ینت و امثال آن. جننیتی یا منائل حو   اختق محی 

حل منائل  تا یری، ارائۀ راه های اختق و به ج. ت ییو حکم اختمی دو یا چند راهه

اننان بارای نجاات اختمی موجود در  ندگی اننان؛ برای مثال، متل تاداد مادودی 

گیر و... منااائل  های بیشااتر، متاال گروگااان باارای دسااتگیری گروگااان جااان اننااان

ای است میاان یاک حکام اختمای و یاک حکام  شده در ایو عرصه، یا منئله میرح

خارج ا  عرصۀ اختق )مثل یک حکام امتصاادی یاا حقاومی و یاا حتای فقهای( یاا 

 ای است میان دو حکم اختمی. منئله
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 الق. فرااخ3

هاای  های تحلیلی و فلنفی دربار  حقایق، مفاهیم، احکاا  و گزاره میالاات و بررسی

( گویند. ایاو بصاخ ا  میالااات Meta Ethics« )فرااختق»اختمی را در اصیتح، 

تر،  تا یر روشو اختمی، در وام ، انجا  نوعی فاالیت فلنفی در عرصۀ اختق است. به

گاردد، در  های گونااگون میارح می هر گونه فاالیت و بررسی فلنفی که در عرصاه

 شود.  ایو عرصه نیز یافت می

              ن را نشااان های گوناااگون فلناافی خودشااا باار ایااو اساااس، در فاارااختق؛ شاااخه

               کننااد. اندیشاامندان، م احااث دهنااد و بااه تناسااب موضااوع م اااحثی را میاارح می می

شناساااااای  (، مارفتOntologyشناساااااای ) های هنتی فلناااااافی را در شاااااااخه

(Epistemology( ماناشناساای ،)Semanticsو ار ز ) ( شناساایAxiology سااامان )

شاناختی و  شاناختی، مارفت کم باا م احاث هنتی ساتاند. واس، در فارااختق د داده

 ماناشناختی مواجهیم.

هاا ارائاه  در فرااختق، م احث در دو شاخۀ حقاایق و مفااهیم، و احکاا  و گزاره

شااناختی،  شااناختی، مارفت شااوند. در ناحیااۀ حقااایق و مفاااهیم، م احااث هنتی می

هااا، م احااث  شااوند و در بصااخ احکااا  و گاازاره ماناشااناختی و منیقاای میاارح می

 شناختی، ماناشناختی و منیقی. مارفت

 

 مباحث فرااخالقی در ناحیۀ حقایق و مفاهیم اخالقی

شناساای حقاایق اختمای، ماناشناسای مفاااهیم  شناسای حقاایق اختمای، مارفت هنتی

تریو م احث در حو   فرااختق شاخۀ حقاایق  اختمی و منیق مفاهیم اختمی ا  مهم

اخه، بنیاری ا  م احث اساسی فرااختمی وام  شاده اسات؛ و مفاهیم است. در ایو ش

              باارای مثااال، آیااا در عااالم خااوبی و باادی وجااود دارد یااا خیاار و اگاار وجااود دارد، 

            های ماا مناتقل ا  ماسات  کیفیت وجود آن چینت؟ آیا امیال، احناسات و خواست

     (. هادف اندیشامندان4636بهماو،  یا خیر؟ )برای میالااۀ بیشاتر ر. : حناینی ملااه
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، ا  تتز برای ت ییو وجود حقایق اختمی، تحقق 8چه غیرمنلمان 1عالم، چه منلمان

 ایو موضوع است.

             شناساای مفاااهیم اختماای و مابلیاات تاریااف ایااو مفاااهیم نیااز در شاااخۀ سنخ

        الهِ مصا اح یازدی،  شاود؛ بارای مثاال، آیات ماناشناسی مفااهیم اختمای بررسای می

                دانااد کااه ا  متحظااۀ رابیااۀ مفاااهیم اختماای را ا  ساانخ ماقااوالت ثانیااۀ فلناافی می

               میااان افاااال و اوصاااف اختیاااری مااا ا  یااک سااو و هاادف  ناادگی و مقصااد 

دهاد ) مصا اح  شود و ا  آن رابیۀ مث ت یاا منفای خ ار می اع میاختق، در ذهو انتز

 (.41،  4606یزدی، 

اختق در عرصۀ منیق حقایق و مفاهیم، اوالً، به ارت اط میان حقایق اختمی را باا 

ها و بایدها(  کند )بحث ماروف رابیۀ هنت حقایق خارج ا  حو   اختق بررسی می

رت اط مفاهیم اختمی با مفاهیم خارج ا  حاو   ( و ثانیاً، به ا410،  4600)جوادی، 

وردا د )موضوع تاریف مفاهیم اختمی با مفاهیم خارج ا  حاو   اخاتق(  اختق می

(. ال ته در ادامه، به ارت اط میان خود 603،  4630)برای میالاۀ بیشتر ر. : هولمز، 

مفاهیم به یکدیگر را بودن یا ن ودن  ارجاع وردا د و مابل مفاهیم اختمی با یکدیگر می
 (.03،  4606کند )مص اح یزدی،  بررسی می

 

 های اخالقی مباحث فرااخالقی در ناحیۀ گزاره

شناسای  کناد: مارفت های اختمی، سه عرصۀ وژوهشی خودنمایی می در بصخ گزاره

هااای ختماای و منیااق احکااا  و  هااای اختماای، ماناشناساای گزاره احکااا  و گزاره

 های اختمی. گزاره
                                                 

               الهِ صااادق الریجااانی، عالمااانی الهِ مهاادی حااائری و آیاات الهِ مصاا اح یاازدی، آیاات . شااهید مرتضاای میهااری، آیاات1

شناسای حقاایق اختمای ساصو گفتاه و بارای ت یایو ایاو حقاایق  هنتند که در آثار فلنفۀ اختمی خویخ دربار  هنتی

 اند. وردا ی کرده نظریه

داول و دیوید برینک و بنیاری دیگار ا  اندیشامندان فلنافۀ اخاتق غارِّ، نظریااتی در ایاو  میناه ارائاه  . جان مک8

 (.4636بهمو،  اۀ بیشتر ر. : حنینی ملاهاند )برای میال کرده
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 های اخالقی شناسی احکام و گزاره عرفتم

شناسی عا  مدنظر مرار گرفته، در ایو حو   خاا   دمیقاً همان م احثی که در مارفت

باه شاناخت و  شناسی، دانشی است که باه واژوهخ راج  نیز موردتوجه است. مارفت

کند. در ایاو شااخه ا   وردا د و خود مارفت و آگاهی را تحلیل می مارفت آدمی می

م احث فلنفی، به امکان مارفت، امنا ، ابزار و منااب  آن و صادق و توجیاه و اعت اار 

 (.01،  4636بهمو،  شود) حنینی ملاه آن توجه می

های اختمی، به موضوعات مصتلفی ا  م یل امکاان  شناسی احکا  و گزاره مارفت

باه احکاا  مارفت به احکا  اختمی، ابزار در  و شناخت احکا  اختمی، مناب  نیل 

شناسای  های اختمای، سنخ های اختمی، توجیه احکا  و گزاره اختمی، صدق گزاره

وردا د  های اختمی می های اختمی، حجیت و اعت ار مارفت به احکا  و گزاره گزاره

ها نیز در ایو شااخه مارار  ها با دیگر احکا  و گزاره و ال ته ارت اط ایو احکا  و گزاره

 (.41گیرد )همان،   می

 

 های خالقی معناشناسی گزاره

گیرند کاه در  های اختمی، چند گروه ا  م احث مدنظر مرار می در ماناشناسی گزاره

 گوییم: ها سصو می اختصار دربار  آن ادامه به

                    هاااای اختمااای بااار اسااااس م ناااای ماناااایی گزاره الاااف. مانااااداری یاااا بی

(؛ ایو مکتب فلنافی بارآن اسات کاه ومتای 470،  4637وو یتیوینتی )وارنو ، 

            گااردد کااه واایخ ا  هرچیااز مانااادار  هااا میاارح می مابلیاات صاادق و کااذِّ در گزاره

            گیارد؛ اول اینکاه گازاره تحلیلای باشاد و باشند. ماناداری نیز با دو مت  شاکل می

ماناا  هاای اختمای بی دو  اینکه مابلیت مشاهده داشته باشاد. باا ایاو مایارهاا، گزاره

 (. 471شوند )همان،   می

هااای  ها شاادند و گزاره ای تاااب  دیاادگاه وو یتویناات ال تااه در ایااو م احااث، عااده

، 4600هایی همچاون امرگرایای )جاوادی،  ماناا دانناتند و باه دیادگاه اختمی را بی
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( سوق ویادا کردناد. در مقابال، 040،  4603گرایی )بکر و بکر،  ( و احناس00 

های اختمی را مانادار تفنیر کنند. گروه دیگر هم اغلب  ای تتز کردند گزاره عده

ماناایی را ا  اسااس  با بحث ماناداری مشاکل ویادا کردناد و مات  مانااداری و بی

 (.13،  4614نپذیرفتند )مص اح یزدی، 

های اختمی؛ در ایو سااحت  بودن گزاره ِّ. ماناداری ا  حیث حقیقی یا اعت اری

هاا ا   هاای اختمای اسات. آیاا ایاو گزاره م احث، در وام  ساصو ا  سانخ گزارها  

( 34،  4634دهند یا بیانگر یک مرارداد )داروال و دیگران،  وامایتی بیرونی خ ر می

( ایو موضاوع نیاز محاور م احثاات 040:  46، ج4600یا یک اعت ارند؟ )میهری، 

 رخوردار است.فراوانی شده که تا امرو  هم ا  جذابیت خاصی ب

 

 های اخالقی منطق احکام و گزاره

های اختمی، موضاوعات مصتلاف منیقای ماوردنظر مارار  در ایو ساحت ا  وژوهخ

 کنیم: ها اشاره می گیرند که در ادامه به باضی ا  آن می

های اختمی؛ در ایاو بصاخ،  وذیری احکا  و گزاره وذیری و برهان الف. استدالل

آوردن یاک حکام اختمای منایری  دسات تاوان بارای به سؤال ایو است که آیاا می

منیقی را طی کرد و با استدالل، به شکل خا  خود، به آن حکم و گازار  اختمای 

 ( 61-66،  4614رسید؟ )مص اح یزدی، 

اگر استدالل در رسیدن به احکاا  اختمای راه دارد، چاه ناوع اساتداللی اسات؟ 

               ( آیااا اساساااً 00-44،  4610نی، اسااتقرایی، میاساای یااا موا نااۀ متفکرانااه؟ )مااد

های اختمی، امامۀ برهان کارد؟  آوردن یا اث ات احکا  و گزاره دست توان برای به می

ها  گونه ورساخ های اختمی، ایو ( در ایو عرصه ا  وژوهخ411،  4617)مص اح، 

 موردنظر است.

واژوهخ اختمای،  ِّ. تحلیل و بررسی فرایند اساتدالل اختمای؛ در ایاو حاو  

سصو ا  بررسی یک استدالل اختمی است. در ایو منمت، وژوهشگر به ساران ایاو 
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رود که اوالً، استدالل اختمی چینت؟ ثانیاً، ماده و صورت ایو اساتدالل  موضوع می

(، ثالثاً، ناوع ایاو 676،  4637ناوتو،  چگونه است؟ )برای میالاۀ بیشتر ر. : مک

  هایی با استدالل ها و تفاوت بااً، استدالل اختمی چه ش اهتاستدالل کدا  است؟ و را

 (.474،  4607ها دارد )اتکیننون،  در دیگر عرصه

هاای خاارج ا  حاو   اخاتق نیاز  های اختمی با گزاره ج. ارت اط مضایا و گزاره

شود. باه دیگار ساصو، امکاان  موضوعی است که در ایو ناحیه ا  م احث بررسی می

هااای خااارج ا  حااو   اخااتق،  گیااری ا  گزاره ای اختماای بااا بهرههاا اث ااات گزاره

های اختمی باه  موضوعی است که توجه بنیاری ا  افراد را در منیق احکا  و گزاره

 خود جلب کرده است.

               آنچااه گذشاات اجمااالی بااود ا  باضاای ا  منااائل فاارااختق؛ امااا سااؤال مهماای

ها،  شاود ایاو اسات کاه باا وجاود دشاواری که در ایو فرا  خوِّ است بدان توجاه

سااوی م احااث  های مصتلفاای در عرصاۀ فاارااختق وجاود دارد؛ چاارا بایاد به دیادگاه

اجمال دربار  ایو  ها تحقیق و وژوهخ کرد؟ در ادامه، به فرااختمی رفت و دربار  آن

 گوییم: منئله سصو می

درسات حقاایق اهمیت و ضرورت م احث فرااختمی در آن است کاه باا تحلیال 

تاوانیم نظاا  اختمای  ای خواهیم رسید کاه می ها به نقیه اختمی و بررسی ماهیت آن

 .عیاری را طراحی کنیم تما 

شاود  چراکه با فرض وجود حقایق اختمی، نظریۀ ار ز به یک شکل عرضه می 

هاای اختمای باه  و با فرض ن ودن آن به شکلی دیگار؛ باا عینیات آن حقاایق، ار ز

ها به اننان به شکلی  گیرند و با فرض وابنتگی آن خا  موردتوجه مرار میای  گونه

ها در نظر نگیاریم،  دیگر. اگر برای حقایق اختمی، وجودی خا  و منتقل ا  اننان

شاود؛  فایاده می افتیم و تتز برای ترسیم آن نظاا  بی گرایی اختمی می در دا  نن ی

ی کاه وی را باه سارمنزل مقصاود برسااند، ا در نتیجه، اننان ا  داشاتو نظاا  اختمای

 ماند. محرو  می



 

 

ق/ 
خال

ا
لم

چه
 /

ن 
ستا

زم
13

99
 

114 

اگر امکان مارفت اختمی در فرااختق تحلیل نگردد و راه رسیدن به آن ماارف 

آوردن احکاا   دسات نشان داده نشاود، مشاکلی جادی در اخاتق هنجااری بارای به

 اختمی ویخ خواهد آمد.

دیادگاه درساتی درباار   اگر در فرااختق به م احث صدق و توجیه نظار نشاود و

تاوان صادق احکاا  اختمای را نشاان داد و بارای آن  ها میرح نشود، چگوناه می آن

 صدق دلیل امامه کرد؟

هاا  تاوانیم ا  آن اگر ماانی مفاهیم اختمی در فرااختق به دست نیاید، چگونه می

ر دانیم خوِّ چینت و بد چینت، چیو های اختمی بهره ب ریم؟ ومتی نمی در گزاره

 توانیم افاال و اوصاف اختیاری را به خوبی و بدی متصف کنیم؟ می

توانیم در اخاتق  های مناسب در فرااختق نمی ختصه اینکه بدون داشتو دیدگاه

 دادن یک نظا  اختمی امدا  کنیم. هنجاری به جایی برسیم و برای شکل

 

 فلسفه اخالق

( مواجااه Ethics« )اخااتقفلناافه »هااای اختماای، بااا اصاایتح مشااهوری  در وژوهخ

شویم. ایو اصایتح، در عایو حاالی کاه مشاهور اسات، ا  نظار دایاره و وساات  می

دهیم؛ آیاا فلنافه  م احثخ ابها  دارد. ابها  در ایو عرصه را با چند ورسخ نشاان مای

ای در باِّ اختق )اعم ا  توصیفی، هنجاری و تحلیلای(  اختق شامل هر نوع میالاه

ه میالاات هنجااری و تحلیلای اسات و یاا عناوان دیگاری بارای شود یا منحصر ب می

 فرااختق است؟

نحوی شاامل  باضی ا  اندیشمندان و فیلنوفان اخاتق ماتقدناد فلنافه اخاتق باه

شود. شاید بتوان بارای ایاو ادعاا اساتدالل  اختق توصیفی، هنجاری و فرااختمی می

ترکی ای ا  اخاتق توصایفی،  کرد که آثار همۀ عالمان اختق، ویخ ا  مارن بیناتم،

ای ا  منائل فرااختق است. بدیو دلیل، فلنفه اختق، عناوانی اسات  هنجاری و واره

هاای اختمای بار  های اختمی؛ اما روشو است که عنوان وژوهخ برای اصل وژوهخ
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کند و ال   نینت عنوان جدیدی در ایو باره به کار ب ریم؛ عاتوه  ایو مانا داللت می

بودن م احاث مارار گرفتاه و  رف علما و اندیشمندان در ایو  مینه بر تحلیلیبر ایو، ع

 شود. تحقیقات توصیفی و هنجاری دربار  صدور احکا  اختمی خا  را شامل نمی

اکنون اگر فلنفه اختق را تحقیاق و واژوهخ فلنافی و عقلای درباار  مناائل و 

گردد؛ چراکه  ق خارج میاحکا  اختمی بدانیم، اختق توصیفی ا  حییۀ فلنفه اخت

در اختق توصیفی جای بحث فلنفی و عقلی نینت. اگار همایو مات  و مایاار را 

توساه دهیم، بنیاری ا  م احث اختق هنجاری نیز دارای ایو باد تحلیلی نینتند و ا  

 شوند. دایر  موضوع خارج می

            د حااو  ویژه فیلنااوفان تحلیلاای، ماتقدناا شااماری دیگاار ا  فیلنااوفان اخااتق، بااه

            فلناافه اخااتق در م احااث فاارااختق منحصاار اساات. ایااو گااروه، ا  میااان م احااث 

شااناختی و  شااناختی، مارفت شااناختی، مانا متفاااوت فاارااختق، یاناای م احااث هنتی

وردا ناد؛  یارا ماتقدناد مناائل فلنافی تنهاا ا   منیقی، بیشتر به جن ۀ ماناشناختی می

شاود )بارای میالااۀ بیشاتر  و آشکارکردن مانای کلماات حال می طریق تحلیل  بان

 (.00،  4603ر. : فرانکنا، 

            تااوان فلناافه اخااتق را شااامل م احااث فرااختماای  در یااک تحلیاال نهااایی می

تر است )مثال  تر و فلنفی داننت و ال ته ا  اختق هنجاری نیز آن مقداری که تحلیلی

گیرد. بدیهی است مر بندی م احاث در فلنافه  مرار می بیان نظریۀ ار ز( هم در آن

های عالماان اخاتق اسات و شااید در آیناده نظریاات  اختق، تاب  مراردادها و رویه

 دیگری غل ه ویدا کنند.

 

 . اخالق توصیفی4

(، میالاه و وژوهخ دربار  توصیف Descriptiv Ethicsمقصود ا  اختق توصیفی )

ها، ادیان یا جواما  گونااگون  و ت ییو اختق و نظا  اختمی افراد اموا ، ملل، فرهنگ

است. در ایو نوع وژوهخ اختمی، هدف صارفاً گازارز ایاو موضاوع مهام اسات. 
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شاود، باه اخاتق  گزارز اختمی که ا  فرد یا جاماه یا یک دیاو و ماذهب داده می

 (. 41-43،  4606گردد )مص اح یزدی،  یر میتوصیفی تا 

وس، موضوع وژوهخ توصیفی، اختمیات و نظا  اختمی فرد یا گروه خاصای اسات 

و روز وژوهخ هم تجربی و نقلی است، نه اساتداللی و عقلای. همچنایو، هادف ا  

ای  ایو گونه م احث، در گا  نصنت، آشنایی با ناوع رفتاار و اخاتق فارد یاا جامااه

هاست.  و در گا  بادی، ارائۀ تصویری دمیق ا  نظا  اختمی حاکم بر آن خا  است

در ایو نوع وژوهخ، هدف ایو نینت که افراد و جواما  را باه اختمیاات و رعایات 

ها را ا  عمل به اماور ضاداختمی منا  کناد، بلکاه کاار  اختمیات ترغیب کند یا آن

 .محقق فق  توصیف است

               ها ق توصایفی ا  خاوِّ یاا بادبودن رفتاار انناانبه دیگار ساصو، در م احاث اخات 

آید و دربار  رفتاار آناان و حتای نظاا  اختمای و احکاا  اختمای  سصو به میان نمی

هاای  شود. ایاو ناوع میالااات در حاو   فاالیت داوری نمی موردوذیرز آنان ار ز

             هاایی ت و وژوهخشناساان میارح اسات. میالااا شناسان و اننان شناسان، جاماه روان

            کااه دربااار  رفتااار م ایاال و امااوا  باادوی صااورت گرفتااه اساات، بااه ملماارو اخااتق

 توصیفی مربوط است.

در عرصاۀ اخااتق توصایفی، گاااه محقاق صاارفاً اختمیاات یااک گاروه و مااو  و 

ارائه ای و تی یقی  شکل مقاینه کند و گاهی نیز ایو تحقیق را به فرهنگ را بررسی می

کناد. در  های میان دو یا چناد نظاا  اختمای را بیاان می ها و تفاوت دهد و ش اهت می

ای ضروری است م ل ا  ورود به م احث، محورهایی گزینخ شاوند و  تحقیق مقاینه

بر ط ق آن محورها، تی یق و مقاینه انجا  گیرد. شاید موضوع عناصار نظاا  اختمای 

ماراه باضای ا  اصاول مهام اختمای در ایاو منایر تر به آن اشاره شد، باه ه که ویخ

 کمک  یادی برساند.

هاا و  ای دارد؟ تاامل با مردمان دیگار فرهنگ اما میالاۀ اختق توصیفی چه فایده

اموا  و ملل، در نصنتیو گا ، نیا مند آشنایی با اختمیات و س ک  ندگی آنان است. 
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گاردد کاه  مات بنایاری مینداننتو ایو موضوع مهم، موجب اختتفات و ساوءتفاه

هاای  هاا و خونریزی باری دارد. چاه بناا جنگ گاه نتایج و ویامدهای ورهزینه و اسف

دلیل نداننتو آداِّ و رسو  و اختمیات اموا  مصتلاف روی داده و  ای که به گنترده

 های مادی و مانوی جوام  به نابودی کشیده شده است.  ثروت

               لیل داننااتو اختمیااات یااک جاماااه، د در مقاباال، گاااه مشااکتت بزرگاای بااه

               سااادگی  راحتی رفاا  شااده و بحراناای ویچیااده به گااروه و یااا ویااروان یااک دیااو بااه

                       برطاارف شااده اساات. همچناایو، داننااتو اختمیااات جواماا  دیگاار، امکااان نقااد 

های  تا یر دیگر، مقاینۀ نظا  د. بهکن و با سا ی نظا  اختمی خودمان را هم فراهم می

            کنااد و مجتهاادان  هااا را نمایااان می اختماای گوناااگون، نقاااط مااوت و ضاااف آن

توانند به ترسیم نظا  اختمی موجاه و ماقاول و  اختمی، با متحظۀ ایو امور، بهتر می

 مق ول امدا  کنند.

کوالر برتاری دارد و منلماً هنگامی که ماا ماتقادیم اخاتق دینای بار اخاتق سا

های مشابه تفوق دارد، باید در عالم وام  ایو نکته نشان را  اختق استمی بر سایر نظا 

 -شاکل تی یقای  هام به  آن -نشان دهیم؛ برای تحقاق ایاو هادف، اخاتق توصایفی 

 کارآمد است.

               گاه اصااالی خاااود را بااار وجاااود  در نهایااات، م حاااث ننااا یت اختمااای، تکیاااه

هااای اختمای مارار داده اساات کاه بایاد در اخااتق  تتفاات بنیاادیو در میاان نظا اخ

 توصیفی بررسی شود.

 

 شناسی اخالق روان .5

(، حلقاۀ اتصاال دو حاو   بنایار مهام در Moral Psychologyشناسی اختق ) روان

وردا د و ا  دیگر ساو،  ساحت اندیشۀ بشری است؛ ا  یک سو، به م احث اختمی می

شناسی اختق، امرو ه در  مر   گردد. با ایو تحلیل، روان شناسی می وارد حو   روان

شناسای و اخاتق اسات کاه در  ای در روان های فاالیت بیو رشاته تریو عرصه جذاِّ
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ساوی  نت سال اخیر م احث آن با سرعت  یادی گنترده شده و افراد  یاادی را بهبی

های اختمی، م احث و تحقیقات اختمی  خود کشیده است. در ایو شاخه ا  وژوهخ

شناساانه، راه را بار دانناتو  هاای روان شناختی دارد و با ارائاۀ تحلیل وبوی روان رنگ

و حال، ایو شاخۀ بنیار مهم، در فضای فرهنگی کند. با ای به اختق با  می بیشتر راج 

کشورمان میفول ماناده و توجاه کمای باه آن شاده اسات. در اداماه، باه شاماری ا  

 کنیم: های ایو حو ه اشاره می تریو شاخه مهم

ای است ذهنی که در آن آدمای باه  (؛ ودیدهmoral judgmentمضاوت اختمی )

های اختیاااری خااود یااا دیگااران  یتبااه رفتارهااا، صاافات و وضااا داوری راج  ار ز

ها را به خوبی، بادی، درساتی، خیاا، بایناتگی، ن ایناتگی و وظیفاۀ  وردا د و آن می

 کند. بودن متصف می اختمی

ک آوردن بر درساتی یا (؛ فرایند ذهنی دلیلmoral reasoningاستدالل اختمی )

رفتار، صفت یا وضایت اختمی در گا  نصنت و استدالل بر درساتی یاک اصال یاا 

ماعد  اختمی در گا  دو  و استدالل بر اعت اار یاک نظاا  اختمای در گاا  ساو  را 

 توان استدالل اختمی نامید. می

(؛ تحار  ذهنای انناان در م اال در  moral sensitivityحناسایت اختمای )

خیایی اختمای یاک رفتاار، صافت و وضاایت اختمای،  خوبی و بدی و درستی و

توانایی آدمی در در  نتاایج و ویامادهای تصامیمات اختمای و تواناایی آدمای در 

 توان حناسیت اختمی نامید. در  مشکتت و ماضتت اختمی را می

              (؛ آدماای هنگااامی کااه در مناایرmoral responsibilityمناائولیت اختماای )

فارض کاه  شود، بر اسااس ایاو ویخ های خوِّ و بد مواجه می  ندگی خود با گزینه

گوی انتصاِّ خود باشد و به واداز یا مجا ات ایاو  موجودی مصتار است، باید واسخ

حاو   م احاث (. منائولیت اختمای در 03،  4630انتصاِّ تو بدهاد )شاهریاری، 

                                شناساااای اخااااتق، وژوهشاااای اساااات در ایااااو عرصااااه و تتشاااای اساااات  روان

                        هاااای خاااویخ. گوبودن انناااان در برابااار انتصاِّ شاااناختی واساااخ در ت یااایو روان

https://en.wikipedia.org/wiki/Moral_reasoning
https://en.wikipedia.org/wiki/Moral_responsibility


 

 

 

119 

ره
ست

گ
ی 

اس
شن

ش
وه

 پژ
لی

حلی
ت

قی
خال

ی ا
ها

  

های دیگر هم موردتوجه است که وژوهخ جاام  آن  ال ته منئولیت اختمی در حو ه

 رسد. شناسی به انجا  می ر اختقد

سوی رفتار و فال اختمی  (؛ آنچه آدمی را بهmoral motivationانگیز  اختمی )

گیارد. ال تاه درباار   اصیتح، دلیل آدمی بر فال اختمای مارار می دهد و به سوق می

ای ماتقدند صرف وجود آگاهی ا  حقیقت اختمای بارای فاال  انگیز  اختمی، عده

ای نیز ماتقدند جدای ا  علم و آگاهی ا  حقیقت اختمای،  کافی است. عدهاختمی 

سوی عمل سوق داده شاود. در  منزلۀ مکمل نیا  است تا آدمی به به اموری خارجی به

کنناد  مارفای می« گرایاان برون»و دستۀ دو  را « گرایان درون»ایو میان، گروه اول را 

شناسای اخااتق  وع، در حاو   روان(. ایاو موضاا433،  4636بهمو،  )حناینی ملااه

 گردد. م حثی جذاِّ تلقی می

شدن  نادگی و  سان (؛ هویت اختمی، میزان همmoral identityهویت اختمی )

هاای آن هویات اختمای انناان را  اهداف  ندگی اننان با اخاتق و اصاول و ار ز

فراونای (. امرو ه ایو موضوع نیز ا  جاذابیت Hardy, 2011, p. 212دهد ) شکل می

 شناسی برخوردار است. در میان وژوهشگران اختق و روان

(؛ ت ییو اینکه چه رفتاری اختمی است و در انناان moral actionعمل اختمی )

 ناد، در حاو   م احاث  دهد که یک رفتار اختمای ا  او سار می چه اتفاماتی رخ می

 گردد. عمل اختمی وام  می

(؛ تمرکز آن بر ظهور، تیییر و در  اختق moral developmentرشد اختمی )

های مصتلفای در ایاو حاو ه  سالی است. دیادگاه در آدمی ا  دوران جنینی تا بزرگ

 بررسی و ت ییو است. میرح شده که در جای خود مابل

                (؛ بااه ایااو مانااا کااه هرکناای ایااو مابلیاات را moral diversityتنااوع اختماای )

             دارد کااه نظااا  اختماای خاصاای داشااته باشااد. بااه دیگاار سااصو، اختمیااات در افااراد 

ایااو دیاادگاه بااا دیاادگاه نناا یت اختماای  مصتلااف دارای تنااوع و گوناااگونی اساات.

 خوانی دارد. هم

https://en.wikipedia.org/wiki/Moral_development
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Moral_diversity&action=edit&redlink=1
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(؛ هنگااامی کااه ا  اوصاااف نیااک و بااد moral characterشصصاایت اختماای )

                  آیااد، راه باارای ترساایم شصصاایت اختماای آنااان بااا   ها سااصو بااه میااان می اننااان

                   ای ا  صااافات نیاااک و باااد اختمااای شاااود. انناااان، در درون خاااود مجموعاااه می

                دهناااد را دارد کاااه برآیناااد ایاااو صااافات شصصااایت اختمااای وی را تشاااکیل می

(Merritt, 2010, p. 355امرو ه بنیاری ا  روان .)   شناسان اخاتق باه بحاث درباار

 اند. ایو موضوع ورداخته

ها ا  رفتارهااا و  (؛ درکاای اساات کااه اننااانmoral emotionاختماای ) احناااس

کنند و ا  درون، احناسی خوشایند  های اختیاری ویدا می اوصاف اختیاری و وضایت

یا ناخوشایند به ایو امور دارند. ایو احناس اختمی، آدمی را در مضاوت رفتارهاا و 

مای نیاز نقشای باس کلیادی رساند و در انگیزز اخت ها یاری می اوصاف و وضایت

 (.Prinz, 2010, p. 11دارد )

(؛ در حقیقاات، بااه علاال نقاا  moral weaknessضاااف و شاارارت اختماای )

واردا د. م احاث  ها علم دارند می های اختمی ا  سوی کنانی که به آن ار ز ار ز

 بررسی است. متنوعی در ایو حو ه وجود دارد که در جای خود مابل

              شااوند.  شناساای اخااتق محنااوِّ می های روان تااریو شاااخه ایااو مااوارد ا  مهم

                      شااده  ای تااا ه و میالااب میرح ال تااه ایااو رشااته در اغلااب مااوارد یادشااده، عرصااه

 در آن جدید است.

 

 تربیت اخالقی .6

های آمو شای و کاربنتو ساا کار تربیت اختمی یانی برانگیصتو، فراهم ساختو و به

ورورشی برای دریافت نظا  اختمی و شناختو و شناساندن اصول و مواعد اختمی ا  

آوردن باه نظاا  اختمای مق اول و  سا ی برای ایجاد نگارز و روی یک سو، و  مینه

های اختمی باا هادف رسایدن باه سااادت و  دادن ار ز بندی و عینیت موجه، و وای

 (. 4634کمال جاودانه )ر. : بهشتی، 

https://en.wikipedia.org/wiki/Moral_character
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ناا  « تربیات اختمای»بر ایو اساس، تتز برای رسیدن به ساادت و کماال جاوداناه 

گیااری ا  دانااخ  شااود بااا بهره دارد. باار ایااو اساااس، در تربیاات اختماای تااتز می

های تربیت، اهداف اختمی عینیت یابد. اندیشمندان منلمان، در  وتربیت و یافته تالیم

اساساً تربیت اختمی را در راستای تکمیل اخاتق و  اند و ایو  مینه بنیار تتز کرده

اند. در ایو نوشتار برای رعایت اختصار ا  توضایح بیشاتر  دانخ اختق در نظر گرفته

 (.4613کنیم )برای میالاه ر. : حنینی،  در ایو باره خودداری می

 

 شناسی اخالقجامعه .7

ای  شناسی و ا  سوی دیگر، شاخه ای ا  جاماه شناسی اختق ا  یک سو، شاخه جاماه

به ماهیت، علل و ویامادهای  شناختی راج  ا  اختق است که در آن، تحقیقات جاماه

 رسد.  نگرز مرد  دربار  اختق به انجا  می

                های در ایااو حااو ه، دربااار  موضااوعات مهماای چااون نقااخ تکاماال و دیاادگاه

طور کلای، باه را   شاود و باه گیری ب ااد اختمای انناان تحقیاق می تکاملی در شکل

          شااود. همچناایو، گاااه یااک  شااناختی گاارایخ اننااان بااه اخااتق توجااه می جاماه

                وااردا د و در  های اجتماااعی می شااناس اخااتق بااه بررساای اختماای ودیااده جاماه

                  بااودن یااا ن ااودن جنااگ  کنااد؛ باارای مثااال، اختمی یایااو باااره مضاااوت اختماای م

                   والاادینی یااا چندهمنااری هااای تک کنااد یااا حکاام اختماای خانواده را تحلیاال می

 گیرد. را وی می

              مثاباۀ یاک ودیاد  اجتمااعی به هر حاال، در ایاو شااخه ا  یاک ساو، اخاتق به 

                       شاااادن آن بااااه کاااااوز  ق دربااااار  ظهااااور و نهادینهشااااود و محقاااا تحلیاااال می

                شااوند های اجتماااعی، ار یااابی اختماای می وااردا د و ا  سااوی دیگاار، ودیااده می

(See: Hitlin & Others, 2010  .) 

های اختمای در ادبیاات علمای ماا کاامًت مهجاور اسات و  ایو عرصه ا  وژوهخ

 جهی در آن انجا  نشده است.تو تحقیقات مابل
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 گیری نتیجه

هاای حاو   اخاتق،  در آنچه گذشت، نویننده تتز کرد با درنظرگارفتو وژوهخ 

                   های وژوهشاای در ایااو حااو ه را اسااتصراج و ارائااه کنااد. در ایااو  تااریو عرصااه مهم

                انااد ا : کلیااات اخااتق، اخااتق  حااو ه، هفاات عرصااۀ مهاام ارائااه شااد کااه ع ارت

شناساای اخااتق، تربیاات اختماای و  هنجاااری، فاارااختق، اخااتق توصاایفی، روان

 شناسی اختق. جاماه

اختصاار  هاای اختمای به های وژوهخ در ایو مقاله تاتز شاد هریاک ا  عرصاه

کنیم؛  گذاری شوند. در وایان، به دو نکتاه اشااره مای بررسی و در ابواِّ مناسب جای

یادشده در ذیل هر عنوان، تما  موضاوعات نینات و ممکاو اسات اول اینکه میالب 

م احااث بیشااتری ذیاال آن عنااوان ماارار گیرنااد. دو  اینکااه در آینااده ممکااو اساات 

های اختمی میرح گردد؛ بنایرایو، ایو هفت حاو ه  های بیشتری برای وژوهخ شاخه

 های اختمی نینت. های وژوهخ تما  شاخه
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 نامه کتاب

، تهاران: مرکاز ترجماه و درآمدی به فلنافه اخاتق(، 4607اتکیننون، آر. اف. ) .4

 نشر کتاِّ.

علو   ،«نن ت اختق و سیاست، بررسی چهار نظریه»(، 4636استمی، سید حنو ) .0
 .430-410،  03، ز0، دوره  سیاسی

          ، بیاروت: محای  المحای ؛ مااموس میاول اللیاة الاربیاةتاا(،  ال نتانی، بیرس )بی .6

 مکت ة ل نان.

 ، کویت: وکالة المی وعات.االختق النظریة (، 4100بدوی، ع دالرحمو ) .1

ترجمه گروهای ، تاریخ فلنفه اختق غرِّ(، 4603بکر، الرنس و شارلوت بکر ) .0

 .ا  مترجمان، مم: مؤسنه آمو شی و وژوهشی اما  خمینی ره

                   ، مااااارف، «تربیااات، اخاااتق و تربیااات اختمااای»(، 4634بهشاااتی، محماااد ) .3

 .07-43،  47ز

ناماۀ  وژوهخ، «های رایاج شأن اختمی و بررسای دیادگاه»(، 4614واکپور، علی ) .0
 .67-0،  40، ز0، سال اختق

، مم: مرکاز انتشاارات دفتار ت لییاات منئله باید و هنت(، 4600جوادی، محنو ) .3

 استمی حو ه علمیه.

اصاول تربیات اختمای در علام اخاتق بررسای »(، 4613ساید مهادی ) حنینی، .1

 .04-44(،  003)ویاوی  4، ز03، مارفت، سال«استمی

گرایی اختمای در نیماۀ دو  مارن  واما (، 4636بهمو، ساید اک ار ) حنینی ملااه .47
 ، مم: مؤسنۀ آمو شی و وژوهشی اما  خمینی ره.بینتم

ت مارف، «تحلیلی بر نظا  اختمی در ادیان»(، 4611_______________ ) .44
 .467-446(،  00)ویاوی  4، سال هفتم، زادیان

، نگااهی باه فلنافه اخاتق در ساد  بیناتم(، 4634داروال، استیون و دیگاران ) .40

 تهران: دفتر وژوهخ و نشر سهروردی.
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، «اساتمیاخاتق  تیاور علاممراحال به نگرشی »(، 4636نژاد، حنیو ) روحانی .46

 .407-400،  67، زکتاِّ نقد

جو، تهاران: شارکت  ، ترجمۀ ساید عدالتعلم و اختق(، 4616رولیو، برنارد ) .41

 انتشارات علمی و فرهنگی.

، «اختق دینای و اخاتق ساکوالر»(، 4614شانظری، جافر و شیریو ع داللهی ) .40

 .67-44،  0، ز0، سال فصلنامۀ اختق

ماک فلنفه اختق در تفکر غرِّ ا  دیدگاه النادیر (، 4630شهریاری، حمید ) .43

 ، تهران: سمت.اینتایر

بررسی و تحلیل ضاف اختمی ا  منظار آگوساتیو و »(، 4610علیزاده، مهدی ) .40

، 0، ساال مارفات ادیاان، «هاای اساتمی گیاری ا  آمو ه توماس آکوئینااس؛ باا بهره

 .31-30،  00ز

             ، ترجماااۀ هاااادی صاااادمی،فلنااافه اخاااتق(، 4603فرانکناااا، ویلیاااا  کااای. ) .43

 تهران: طه.

              ، ماام: الحقااایق فاای محاسااو االخااتقق(، 4106فاای  کاشااانی، محنااو ) .41

 . دار الکتاِّ اإلستمی

، االطهاار ةلدرر اخ ار االئما ةبحار االنوار الجاماق(، 4176مجلنی، محمدبامر ) .07

 بیروت: مؤسنة الوفاء.

ارائااه، ار یااابی و مقاینااه »(، 4610ماادنی، منصااوره و سااایده سااایدی تهراناای ) .04

مجلاه ایرانای اخاتق و تااریخ ، «ساا ی اختمای در وزشاکی های رایاج تصمیم مادل

 .00-44،  4، ز1، دوره وزشکی

، مم: تهذیب االختق و تیهیر االعراقق(، 4103منکویه را ی، احمدبو علی ) .00

 طلیاه نور.

 ، تهران: اطتعات.فلنفه اختق(، 4606دتقی )مص اح یزدی، محم .06
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، ماام: مؤسنااۀ آمو شاای و اخااتق در ماارآن(، 4636_____________ ) .01

 .خمینیوژوهشی اما  

                      ، نقااااااد و بررساااااای مکاتااااااب اختماااااای(، 4614_____________ ) .00

                  وژوهشااایتحقیاااق و نگاااارز احمدحنااایو شاااریفی، مااام: مؤسناااۀ آمو شااای و 

 . اما  خمینی

               ، ماام: مؤسنااۀ آمو شاای و وژوهشاایبنیاااد اخااتق(، 4617مصاا اح، مجت اای ) .03

 .اما  خمینی

، )جااودانگی اصاول اختمای(46مجموعاه آثاار؛ ج(، 4600میهری، مرتضای ) .00

 تهران: صدرا.

، ترجمااۀ محمااود فتحالاای، ماام: بصاایرت اختماای(، 4637ناااوتو، دیویااد ) مک .03
 مؤسنۀ آمو شی و وژوهشی اما  خمینی.

روز شناسای ، «رابیه اختق و تربیت چگونه است؟»(، 4601نوذری، محمود ) .01
 .471-477،  0زعلو  اننانی، 

شرای  و گنتر  عامل اختمی ا  منظار امامیاه (، 4613نوری کوه نانی، مجت ی ) .67
             وژوهشاای ارشااد، ماام: مؤسنااۀ آمو شاای و نامااه کارشناسی ، وایانو آیاایو کاتولیااک

 .خمینیاما  
 ، تهران: مقنوس.م انی فلنفه اختق(، 4630هولمز، رابرت ال. ) .64
، ترجمه و تحشیه ابولقاسام فلنفه اختق در مرن بینتم(، 4637وارنو ، مری ) .60

 فنایی، مم: بوستان کتاِّ.

              ، ترجمااه و تالیقااات  هاارا جتلاای، فلناافه اخااتق(، 4636ویلیااامز، برنااارد ) .66
 تهران: ماارف.

34. Hardy, Sam A. and Carlo, Gustavo (2011), “Moral Identity: What 

Is It, How Does It Develop, and Is It Linked to Moral Action?”, in 

Child Development Perspectives, Vol. 5, No. 3, p. 212–218. 
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35. Hitlin, Steven; Vaisey, Stephen, (2010), Handbook of the 

Sociology of Morality, springer, US. 

36. Howell, K. E. (2013), Introduction to the Philosophy of 

Methodology, London: Sage Publications.  
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