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Abstract 
There are ambiguities in the relationship between the approach of Islamic philosophical ethics and contemporary 

moral philosophy due to semantic similarity. This article tries to remove any ambiguity in this field by carefully 

analyzing their relationship in a historical and descriptive way. Based on the findings of the study, both cases 

include normative ethics, but some topics of contemporary philosophy of ethics, such as meta-ethics and applied 

ethics, are not in Islamic philosophical ethics or have very little emergence. Islamic philosophical ethics has a 

subject-oriented approach and is a subset of virtue ethics, but most contemporary philosophers have an action-

oriented approach to ethics. Unlike Islamic philosophical ethics, modern moral systems are secular and are not even 

assigned to followers of a particular religion. Finally, it will be noted that in recent decades, new approaches to 

ethics can be seen among Muslim philosophers. The result of this change in attitude is the greater independence of 

Islamic philosophical ethics from the Greek Aqaba and a greater connection to Islamic religious teachings. 
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 چکیده

ایو مقاله مصد دارد با بررسی دمیق رویکرد اخهتق فلنهفی اسهتمی و فلنهفۀ اخهتق 
روز تاریصی و توصیفی  تحلیل کنهد. های مصتلف  به  ها را اک جنبه مااصر  راب ۀ آن

ایو مقاینه  جایگاه تفکر فلنفی منلمانان را در کمینۀ اختق  در مقابل دیگر فتسهفه 
دهد هر دو مورد شامل اختق هنجاری هنهتند  امها  ها نشان می کند. بررسیروشو می

ق شماری اک مباحث فلنفۀ اختق مااصر مانند فرا اختق و اختق کاربردی در اخهت
 رنگی دارند.  فلنفی استمی وجود ندارند یا ظهور بنیار کم

محور دارد و کیرمجموعهۀ اخهتق فضهیلت اختق فلنفی استمی رویکردی فاعل
              محهور توجهههگیهرد  امها بیشههتر فتسهفۀ مااصهر در اخهتق بههه رویکهرد فاهلمهرار مهی

مااصهر  سهکوالر هنهتند و  های اختمهیدارند. برختف اختق فلنفی استمی  نظام
                هههای اخیههر  رویکردهههای حتههی بههه ویههروان دیههو خاصههی منتنههب نینههتند. در دهههه

                  ای دربههار: اخههتق در میههان فتسههفۀ منههلمان ودیههد آمههده اسههت. نتیجههۀ ایههو  تههاکه
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ط بیشتر آن با تغییر نگرز  استقتل بیشتر اختق فلنفی استمی اک عقبۀ یونانی و ارتبا
 های دیو استم است.آموکه

 

 هاکلیدواژه

 اختق فلنفی  اختق عقلی  اختق استمی  فلنفۀ اختق  اختق مااصر.

 
 مقدمه 

مقاینۀ دو اص تح نزدیک به هم  ابهامات را برررف و اک خله  مباحهث جلهوگیری 
فلنههفۀ » و« اخهتق فلنهفی اسهتمی»کنهد. در علهم اخهتق  نزدیکهی دو اصهه تح  می

کند؛ سؤاالتی که تا انداک: کیادی به مانهی ایهو   سؤاالتی را در ذهو ایجاد می«اختق
شهود گردد: آیا مباحثی که در اختق فلنفی استمی ررح مهیدو اص تح مربوط می

هها چینهت؟ در چهه  با فلنهفۀ اخهتق مااصهر در غهرِّ تفهاوت دارد؟ ننهبت بهیو آن
ها در چینت؟ آیا اساساً اختق فلنفی نهزد  ادیو آنمباحثی اشترا  دارند؟ تفاوت بنی

ها  منئله اصهلی منلمانان همان فلنفۀ اختق استمی است؟ واس  دادن به ایو ورسخ
 مقالۀ ویخ رو است.

            هایی که تهاکنون انجهام شهده اسهت  بهه روز تهاریصی و توصهیفی اسهت  وژوهخ
هها بپهرداکد. شهماری اک ایهو  و وژوهخو مقالۀ حاضهر مصهد نهدارد بهه رد یها تأییهد ایه

                 1389ههها بههه بررسههی اخههتق فلنههفی در اسههتم )احمههدوور و دیگههران  وههژوهخ
  1394( یها بهه تاریهف فلنهفۀ اخهتق مااصهر )مصهباح  1385؛ استمی  155-61ا
 اند. ورداخته (21ا

اند و گهاهی  تهباضی اک محققان به موضوع فلنفۀ اختق مااصر در ایران نظهر داشه
بصخ مصتصری اک کار را به مقاینۀ فلنفۀ اختق مااصر در ایران و کشورهای غربهی 

 ههها  بررسههی (. موضههوع اصههلی ایههو گونههه وژهخ1391انههد )امیههد  اختصههاا داده
(. بر ایو اسهاس  1385؛ همو  1382رویکردهای اختمی مااصر در ایران است )همو  

رویکرد اختق فلنفی استمی با فلنهفۀ اخهتق وژوهشی که هدف اصلی آن  مقاینۀ 
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مااصر باشد  یافته نشهد. وهیخ اک مقاینهۀ محهدوده و محتهوای ایهو دو اصه تح بایهد 
 ها تا حد امکان روشو گردد. مانای آن

 

 تعاریف 

 . رویکرد فلسفی در اخالق اسالمی1

فلنهفی  کننهد؛ بندی مهی شماری اک عالمان  اختق استمی را در چهار رویکرد دسهته
بندی  (. خهواه ایهو دسهته29  ا 1389عرفانی  نقلی و تلفیقی )احمهدوور و دیگهران  

رور کامل وذیرفته شود یا خیر  در وجود شهاخۀ اخهتق فلنهفی در منهابف  چهارگانه به
 (.  32-29اختمی منلمانان تردید وجود ندارد )ر. : همان  ا

ای اختمهی را م هابق منبهف ههکنهد ارکزهر کدام اک رویکردهای یادشده تهتز مهی
هها  خاصی به دست آورد. در ایو میان  اختق فلنفی  عقل را منبف دسهتیابی بهه ارکز

کوشد اختق را به روز فلنفی )عقلی( بیهان کنهد. ایهو رویکهرد  کند و میفرا می
باد اک دوران ترجمه  با ترجمۀ منابف اختق یونانی به کبان عربی  بهه جاماهۀ منهلمانان 

(. ههر چنهد منهابف اصهلی اسهتمی  اعهم اک مهرآن و 178  ا1395د )هدایتی  وارد ش
کاده  ؛ عهالم1398دادند )جوادی آملهی  های اختمی متاددی را ارائه میسنت  آموکه

های اختمی استمی را در مالب (  ویخ اک عصر ترجمه  منلمانان آموکه1397نوری  
 (.  178  ا1395یک علم تدویو نکرده بودند )هدایتی  

باد اک ورود مباحث فلنفی یونانیهان  اندیشهمندان منهلمان سهای کردنهد تألیفهات 
(. ایههو ههدف در فلنههفۀ 1386فلنهفی منهتقلی ایجههاد کننهد )ر. : فههاخوری و جهر  

متافیزیک بیشتر اک اختق تحقق یافت؛ اک ایو رو  فلنفۀ استمی )متافیزیهک( بهیخ اک 
ویههدا کههرد و در نهایههت  فیلنههوفانی ماننههد  اخههتق فلنههفی  اک علههوم یونههانی اسههتقتل
 .متصدار وا به عرصۀ فلنفه استمی گذاشتند

به عبارت دیگر  بنیاری اک کتب اختق فلنفی تا ویخ اک دوران مااصر  بهیخ اک  
انداکه مقلد کتب اختق یونانی بودند. ایو منهئله بها مقاینهۀ م الهب و عنهاویو کتهب 

شود. بنهابرایو  ارهتق  ۀ اختق یونانیان آشکار میاختق فلنفی استمی با کتب فلنف
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اند  با تنامر همهراه  استمی بر باضی اک کتب که با رویکرد اختق فلنفی نوشته شده
هها را اخهتق فلنهفی منهلمانان نامیهد. بها وجهود ایهو   تهوان آناست و در وامهف  مهی

میههان برخههی اک انههد. در ایههو  منههلمانان تألیفههات اختمههی ارکشههمندی را ارائههه کرده
اند. عالمانی که رویکهرد  اندیشمندان برای استمی کردن اختق فلنفی بیشتر کوشیده

انهد  در ایهو را ه های استم ارائه کردتلفیقی داشته و اصول اختق را با توجه به آموکه
 تا(.اند )نرامی  بی تر بوده موفق

نهلمانان  اخهتق یونهانی بنا بر آنچه گذشت  وایۀ رویکرد اختق فلنفی در میان م
                هههای اصههلی اخههتق فلنههفی اسههتمی بهها اخههتق یونههانی مشههتر  اسههت. لههذا مؤلفههه

(  بهر وایهۀ فضهیلت بهودن و 219-167تها: ااست؛ اک جمله غایت اختق )ارس و  بی
( و غیهره. رویکهرد 108-77  ا1396ورداختو به علم النفس  موضوع )ر. : هلمز  

                        اخهههتق فلنهههفی»تهههوان چنهههیو تاریهههف کهههرد: اسهههتمی را مهههیاخهههتق فلنهههفی 
کوشهند مباحهث اختمهی  استمی  رویکرد باضی اک اندیشمندان منلمان است که می

ههای انهد  بها آمهوکه را که با تکیه بر منبف عقل و بهر وایهۀ منهابف اخهتق یونهانی دریافته
 «.اختق استمی ترکیب کنند

 

 Ethicsاخالق معاصر و  . ِلسفۀ2

                 گیرنهد.( در نظهر مهیMoral philosophyرا ماهادل فلنهفۀ اخهتق ) Ethicsمامهوالً 
(  اخههتق Meta-ethicsبندی مباحهث نیهز آن را بهه سههه بصهخ فهرا اخهتق ) در دسهته

                     ( Applied ethics( و اخهههههتق کهههههاربردی )Normative-ethicsهنجهههههاری )
                تههریو مباحههث(. فههرا اخههتق بههه بنیههادیGensler, 2008, P.89کننههد )تقنههیم مههی

وهرداکد )گننهلر  شناسی اختق مهیشناسی و مارفت شناسی  مانیمانند هنتی اختمی
 (.  5  ا1390

  1394اختق هنجاری شامل نظریۀ ارکز و مواعهد عهام اختمهی اسهت )مصهباح  
ای  اختق کهاربردی بصشهی اک اخهتق هنجهاری اسهت )گننهلر   (. اک نظر عده26ا

(. در چنیو فرضی  اختق کاربردی به دلیل وسهات و 7  ا1391؛ علیا  6  ا1390
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ههای عمهل و کاربنهت های دیگر جدا شده اسهت و بهه شهیوه اهمیت مباحث اک بصخ
و (. ایه7  ا1391وهرداکد )علیها  های خاا و جزیهی مهیمواعد اختمی در محدوده

کنههد )اسههتمی و شههاخه اک اخههتق عمومههاً منههائل کههابردی و چالشههی را بررسههی مههی
 (.46-45  ا1390دیگران  

برای مفهوم عام فلنفۀ اختق شکی وجود نهدارد   Ethicsدر درستی کاربرد واه: 
که یکی فلنفۀ اختق است و دیگری شامل سهه  Ethicsاما در ترادف دو مانای واه: 

 گردد تردید وجود دارد. ق هنجاری و کاربردی میبصخ فرا اختق  اخت
به عبارتی  در تایهیو محهدود: فلنهفه اخهتق تردیهد وجهود دارد؛ باضهی  فلنهفۀ 

ای (  عهده6  ا1390داننهد )گننهلر  مهی ethicsاختق را شامل هر سه بصخ بهرای 
          کننههد و آن را بههه فهرا اخههتق محههدود تر فههرا مهی دایهر: فلنههفۀ اخهتق را کوچههک

ای دیگههر  نظریههۀ ارکز )بصشههی اک اخههتق ( و عههده37  ا1391داننههد )علیهها  مههی
 (.  25  ا1394کنند )ر. : مصباح  هنجاری( را نیز به آن ملحق می

در ایههو تقریههر  مواعههد عههام اختمههی )بصههخ دیگههر اخههتق هنجههاری( و اخههتق 
شامل مبهانی عقتنهی کاربردی جزء فلنفۀ اختق نینتند؛ به ایو بیان که فلنفۀ اختق 

 مقدم بر علم اختق است. 
در ایو صورت  علم اختق منحصر در بصخ مواعد اختق هنجاری است کهه بهه 

(؛ ههر چنهد 25  ا1394گهردد )ر. : مصهباح  نوعی شامل اختق کاربردی نیز می
 شود. ای جدا شمرده می اختق کاربردی  به دلیل وسات مباحث  شاخه

                          بنههدی علههوم قریههر بیشههتر بهها روز مامههول در شههاخهرسههد ایههو تبههه نظههر مههی
                     خههوانی دارد؛ چههون فلنههفه مضههاف بههه یههک ودیههده یهها دانههخ  مباحههث وایههه وهههم

                    شههود )خههواا  مبههانی مقههدم بههر منههائل آن ودیههده یهها دانههخ را نیههز شههامل می
 (. 39  ا 1381

ز وژوهخ در اختق هنجاری و کهاربردی  فلنهفی و عقتنهی اسهت  امها البته رو
سزاوار نینت هر دانشی را که روز عقتنی دارد  فلنفه بنامیم. بایهد دانهخ فلنهفه را 

 اک روز فلنفی )عقتنی صرف( تفکیک کرد. 
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فلنفه م ابق ماعده بایهد بهه دانشهی ارهتق شهود کهه مباحهث بنیهادیو را بهه روز 
کند  در حالی کهه روز فلنهفی یها عقتنهی در بنهیاری اک علهوم   میعقتنی بررسی 

 هایی اک کتم  اصول  فقه و... کاربرد دارد.مانند بصخ
را )در کهاربردی  ethicsبا توجه به توضیحات باال بهتر اسهت ماهادل فارسهی واه: 

در « اختق عقتنی یا فلنفی»که شامل فرا اختق  اختق هنجاری و کاربردی است( 
( را بهه فهرا اخهتق و بصهخ نظریهۀ moral philosophyنظر بگیریم و فلنفۀ اخهتق )

را نیهز در مانهای  ethicsتهوان ارکز اک اختق هنجاری منحصهر کنهیم؛ ههر چنهد مهی
 (  با محدودیت مذکور به کار برد. moral philosophyفلنفۀ اختق )

 

 محدوده و مباحث طرح شده نسبت اخالق فلسفی اسالمی و فلسفۀ اخالق معاصر از حیث

توان چهار تفاوت بیو اختق فلنفی اسهتمی و فلنهفۀ اک حیث محدوده و موضوع می
 اختق مااصر در نظر گرفت:

 

 ethicsهای . تفکیک و عدم تفکیک شاخه1

شهود  در کمهان شده تصور می آن گونه که امروکه با مباحث تفکیک ethicsاص تح 
تی  ایهو رهور نبهود کهه در اخهتق یونهانی  بصهخ فهرا گذشته وجود نداشت. به عبهار

صهورت مزجهی  شناسی اک اختق هنجاری جدا باشهد  بلکهه مباحهث به اختق یا مانی
 شد. ارائه می

شهناختی  صورت تفکیک نشهده  گهاهی بهه مباحهث مانی اختق فلنفی استمی نیز به
                     ۀ(  گههاهی نظریهه67-66ق  ا1413ورداخههت )روسههی  مشههابه فههرا اخههتق مههی

                 ق  1426( و غایهههت اخهههتق )ابهههو منهههکویه  86-85  ا1384ارکز )فهههارابی  
کرد و گاهی سهای داشهت مواعهد اختمهی را ارائهه دههد )عزتهی ( را بیان می126ا

 (. 81  ا1381خلصالی  
ای اخهتق ههدر مقابل  امروکه باد اک گذشتو اک دور: مدرن  در فلنفۀ اختق  شهاخه

اند. البته هنوک ههم باضهی اک نوینهندگان  تا انداکه کیادی تفکیک شده ethicsعقتنی/
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وار: دهند  ولی حهدامل در درخهتچندان تفکیک شده ارائه می مباحث را در مالبی نه
 (..Fieser, n.dاند )مباحث اختمی  ایو امور اک یکدیگر تفکیک شده

 

 . شمولیت نسبت به اخالق هنجاری2

رور که اشاره شد  در تاریف فلنفۀ اختق اختتف وجود دارد. م ابق تاریهف  همان
              شههده  فلنههفۀ اخههتق شههامل بصههخ مواعههد اک اخههتق هنجههاری و اخههتق  وذیرفته

ههای تهریو بصهخگردد. ایو در حالی است که اختق هنجاری اک مههمکاربردی نمی
                 ل یههافتو مصههادیق خههوِّ و بههد اسههتاخههتق فلنههفی اسههتمی اسههت؛ چههون بههه دنبهها

        امهروکی  ethicsتهوان اخهتق فلنهفی را ماهادل (. لهذا مهی123-84تها  ا)نرامی  بی
جهزء فلنهفۀ  ethicsههای یانی اختق عقتنهی داننهت. امها اگهر بگهوییم همهۀ بصهخ

فۀ اختق مااصهر توانیم اک ایو نظر بیو اختق فلنفی استمی و فلناختق هنتند  نمی
 تفاوت بگذاریم.

 

 ای. شمولیت نسبت به اخالق کاربردی و حرفه3

هها  گیری در آن محوری دربار: منهائلی کهه تصهمیم اختق کاربردی با رویکرد منئله
شود که در دنیای مهدرن  محنوِّ می ethicsای اک اختق عقتنی/دشوار است  شاخه

  (.49  ا1390شکل گرفت )استمی و دیگران  
اک ایو رو  ربیای اسهت کهه اخهتق کهاربردی بهه شهکل امهروکی در اخهتق فلنهفی 

محهور صهبغۀ تهاریصی رور کلهی روز وهژوهخ منهئله استمی وجود نداشته باشد. به
 چندانی ندارد. 
هَرف خهاا  محور در حوک: اختق حرفههای موضوعوژوهخ ای در برخهی اک حل

ق(؛ البتهه اگهر اخهتق 1332جهاح   در متون اختق فلنفی استمی وجهود داشهت )
(. بهر 27  ا1390ای را جزئی اک اختق کاربردی بهدانیم )اسهتمی و دیگهران  حرفه

توان گفهت اخهتق فلنهفی اسهتمی تنهها بصشهی اک اخهتق کهاربردی ایو اساس  می
امروکی را در بر داشت. در غیهر ایهو صهورت  بایهد گفهت اخهتق فلنهفی اسهتمی  
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ای را متناسهب ی را نداشت و تنها برخی اک عناویو اختق حرفههمبحث اختق کاربرد
 کرد. با نیاک روک بررسی می

 

 . حجم مباحث فرا اخالقی4

شناسی مفاهیم وایۀ اختمی مثل خهوِّ  های فرا اختق به مانیتریو بصخیکی اک مهم

میهت (. ایو بصخ  باهد اک اه19-18  ا1398ورداکد )فرانکنا  و بد و باید و نباید می

یافتو فلنفۀ کبان در دوران مااصر بنیار مورد توجه مرار گرفت. لذا ربیای اسهت کهه 

حجم ایو مباحث در فلنفۀ اختق مااصر بنیار بیشتر اک اختق فلنفی اسهتمی باشهد. 

شههناختی وجههود داشههت )ابههو  رور ربیاههی شههماری اک مباحههث مانی گفتنههی اسههت بههه

شناسهی در اخهتق فلنهفی اسهتمی  مانی(  اما بیشتر بصخ 161ق  ا1426منکویه  

( که منهمی 479  ا1383ورداخت )شهرکوری  به بررسی مانای فضائل و رذائل می

 شود  نه فرا اختق.اک اختق هنجاری محنوِّ می

                     شناسهیهمچنیو  مباحثی چهون واماهی بهودن یها نبهودن اخهتق )در بصهخ هنهتی
                        نههت و امکههان و چگههونگی مارفههت بههه اصههل اخههتقفههرا اخههتق(  راب ههۀ بایههد و ه

تهریو مباحهث فلنهفۀ اخهتق مااصهر شناسی فرا اختق( که اک مههم)در بصخ مارفت
                 )فههرا اخههتق( هنههتند  در اخههتق فلنههفی اسههتمی چنههدان موضههوع بحههث نبههود  امهها 

               اخههتق هنجههاری و نظریههۀ ارکز شههناختی کههه بیشههتر بههه شههماری اک مباحههث مارفههت
      شههوند  در اخههتق فلنههفی اسههتمی وجههود داشههت؛ ماننههد ماعههد: اعتههدالمربههوط مههی
 (.102-93  ا1384)فارابی  

 

 نسبت اخالق فلسفی اسالمی و فلسفۀ اخالق معاصر از حیث محتوا

 محور. اخالق فضیلت و اخالق عمل1

ضیلت بنا نهاده شهده بهود و اخهتق فلنهفی اسهتمی نیهز اختق یونانی بر وایۀ اختق ف
ای ابهام دارد؛ به ایهو دلیهل همان بنیان را حف  کرد. اص تح اختق فضیلت تا انداکه

 گردد. تفکیک نمی« نظریۀ فضیلت»که اک 
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  های اصلی ارکز است. خود نظریهۀ ارکز فضهیلت نیهزاختق فضیلت یکی اک نظریه
گرایهی متمهایز محهوری و فضهیلتود که با دو اص تح فضهیلتربه دو مانا به کار می

 شوند. وس  الکم است ایو سه اص تح اک یکدیگر تفکیک شوند:می
کنهد عنوان یهک نظریهۀ ارکز  سهای مهی (  بههVirtue ethics) اخهتق فضهیلت

مههت  صههدق خههوِّ و بههد اختمههی را بههر وایههۀ فضههائل نفنههانی اننههان بنهها کنههد 
(Hursthouse & Pettigrove, 2018 خود ایو نظریهه بهه دو صهورت مابهل تصهور .)

است؛ در یک حالت مت  فال خوِّ و بد را صادر شدن اک ملکۀ نفنانی خهوِّ یها 
 محوری نامید. توان آن را فضیلتداند که میبد می

             ایو نهوع اک نظریهۀ ارکز  مهت  عمهل اختمهی را در منشهأ نفنهانی آن جنهتجو
گرایهی  های رمیب مانند وظیفههمحوری در مقابل نظریه ر عادی  فضیلترو کند. بهمی

             رود. تقریهر دوم اخهتق فضهیلت  مهت  خهوِّ کار مهی گرایی بهگرایی و حقغایت
    تهوان آن را دانهد کهه مهییا بد بهودن عمهل را منهتپ شهدن بهه فضهیلت یها رذیلهت مهی

ای  گرایی اسهت و نظریهۀ جداگانههاک غایتگرایی  نوعی گرایی نامید. فضیلتفضیلت
دانهد  گونه که سودگرایی غایت اختق را رسیدن به سود می شود. همانمحنوِّ نمی

 داند. گرایی غایت اختق را رسیدن به فضائل میفضیلت
            ( را مصصوصههاً در دور: مااصههر Virtue theoryامهها اصهه تح نظریههۀ فضههیلت )

(. ایو Hursthouse & Pettigrove, 2018یلت متمایز ساخت )توان اک اختق فضمی
گیههرد ( مههرار مههیAction base ethicsمحههور )اصهه تح  در مقابههل اخههتق عمههل

(Massey, n.d., P.1توضیر اینکه ویخ اک عصهر مهدرن  بیشهتر نظهام .) ههای فلنهفی
بود که چنهیو  اختمی به نوعی بر وایۀ اختق فضیلت بنا شده بودند؛ اک ایو رو  ربیای

هایی در تبییو مواعد اختمهی بهه بیهان فضهائل و رذائهل اننهانی بپرداکنهد و نهوعی نظام
 محور ارائه دهند. اختق فاعل

            هههای جدیههدی ماننههد نظریههات هیههوم  بهها ورود بههه دنیههای مههدرن و تنههل  اخههتق
باحهث علمهی در کلی اک دایهر: م کانت  بنتام  میل و... اختق فضیلت بهرای مهدتی بهه

 غرِّ خارج شد. 
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-منزلۀ فاعل اختمی نمهی های اختمی جدید دیگر به فضائل و رذائل اننان بهنظام

-داننهتند. لهذا اخهتقورداختند؛ چون غایت اختق را رسیدن به فضائل و رذائل نمهی

گرایهی محوری به مانای وظیفهمحور شدند )ایو ماعدهمحور یا ماعدههای جدید عمل
 رود  نینت(. کار می گرایی به مقابل غایتکه در 

های اخیر شماری اک فیلنوفان اخهتق مجهدداً بهه اخهتق فضهیلت گهرایخ در دهه
(. اک جمله اشکاالت وارد شهده بهه اخهتق 60-53  ا1382اند )وینکافس  ویدا کرده

محور ایو است که اختق بدون تأکید بهر فضهائل و رذائهل  تنهها مواعهدی را در عمل
دههد و اننهان را در کنهب توانهایی بهرای عمهل بهه آن مواعهد تیار اننهان مهرار مهیاخ

(. اک سوی دیگر  چه بنا اختق فضیلت بها 534  ا1398کند )هینمو  راهنمایی نمی
( 608  ا1398نگهر ماننهد اخهتق مرامبهت )ر. : هیهنمو  باضی رویکردهای کنانه

یگری برای رشهد اخهتق فضهیلت در خوانی بیشتری دارد. شاید ایو منئله  عامل دهم
 دنیای مااصر باشد. 

به ههر حهال  ررفهداران فضهیلت در دور: مااصهر لزومهاً در صهدد وهذیرز نظریهۀ 
ارکز فضیلت یا اختق فضیلت نینتند و اص تح نظریۀ فضهیلت مانهایی جدیهد ویهدا 

            ای کهه غیهر اک وهرداختو بهه صهرف مواعهد و کرده است؛ در وامهف  امهروکه بهه نظریهه
خوِّ و بد در عمل  فضائل و رذائل فاعل اختمهی را ههم بیهان کنهد  نظریهۀ فضهیلت 

های اختمی را فضیلت بداند  چه نداند. لذا امکهان گویند؛ چه غایت یا منشأ ارکزمی
شود  بهه فضهائل و رذائهل بپهرداکد. در گرا محنوِّ میدارد کنی در عیو اینکه عمل

ای فضیلت که برخاسته اک اخهتق وظیفهه یها نتیجهه هنهتند  بهه هنتیجه  برخی اک نظریه
 (. Hursthouse & Pettigrove, 2018آید )وجود می

کننهد با توجه به ایو تفاصیل  تبییو شهماری اک اندیشهمندان مااصهر کهه سهای مهی
باکگشت اختق مااصهر غربهی بهه مباحهث فضهیلت را بهه نهوعی باکگشهت کامهل بهه 

د و مهداومت اخهتق فلنهفی اسهتمی را بهر اخهتق فضهیلت نظریات ارس و تلقی کنن
موجه جلوه دهند  چندان وذیرفتنی نینت؛ کیرا اختق فضیلت مااصر لزومهاً در صهدد 

مثابهۀ نظریهۀ ارکز   چنانچهه در اخهتق فضهیلت اسهتمی  وذیرز اختق فضهیلت به
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گرایههان مااصههر چنههیو نینههت؛ حتههی اگههر شههماری اک فضههیلت –وذیرفتههه شههده اسههت 
توان انکار کرد که باضهی اک فتسهفۀ مااصهر   رویکردی داشته باشند. به هر حال  نمی

 اند.اک حیث تأکید بر بیان فضائل و رذائل  به اختق یونانی روی آورده
تنها نوعی اک اخهتق فضهیلت در دنیهای مااصهر  در نتیجه  اختق فلنفی استمی نه

وذیرفته است. در حالی کهه بیشهتر  شود  بلکه نظریۀ ارکز فضیلت را هممحنوِّ می
محورند و با اینکه اخیراً به رویکردههای فضهیلت توجهه های اختق مااصر عملفلنفه

 وذیرند. اند  لزوماً نظریۀ ارکز فضیلت را نمی نشان داده
ممکو است کنی فقه استمی را نوعی اختق بهه حنهاِّ آورد و بهر ایهو اسهاس 

وجهود داشهته اسهت  امها بایهد گفهت ایهو منهئله محهور در اسهتم بگوید اختق عمل
 ارتباری با رویکرد اختق فلنفی ندارد.

 

 . نقش دین در اخالق2

ای که در ایو نوشتار بیو اختق فلنفی استمی و فلنفۀ اختق مااصهر آخریو مقاینه
فلنهفۀ »در عبهارت « مااصهر»گیرد  دربار: نقخ دیو و خداوند است. کلمهۀ انجام می

توان دو گونه تفنیر کهرد؛ اگهر فلنهفۀ اخهتق مااصهر بها فلنهفۀ را می« راختق مااص
ههایی باشهد کهه در هها فلنهفه اختق مدرن یا ونت مدرن مناوی باشد و منظور اک آن

هها کهامًت سهکوالر هنهتند. اند  باید اذعان کرد که ایو فلنفهدنیای مااصر ایجاد شده
بکهر  ت در ارووا شهکل گرفتنهد )ر. : ها باد اک سقوط سی ر: منیحیهمۀ ایو فلنفه

( و ربیای است که ارتبهاط چنهدانی بها مباحهث دینهی و الههی نداشهته 122  ا1387
 ای با ضد دیو بودن ندارد.باشند. البته سکوالر بودن متکمه

ای اک ارتبهاط ایهو  شاید بتوان استدالل اختمی کانت بهر وجهود خداونهد را نمونهه 
(. البته ایو مورد نیهز بیشهتر 1374تلقی کرد )ر. : رضانژاد   ها با خداوندگونه اختق

 به مباحث الهیات مربوط است تا اختق. 
در وامف  اینجا الهیات اک فلنفۀ اختق تأ یر وذیرفتهه اسهت  نهه اینکهه بهر آن تهأ یر 

های اختق مااصر سهکوالر هنهتند  بهدیو مانها نینهت کهه گذاشته باشد. اینکه فلنفه
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های مهذهبی ها گرایخ مااصر متدیو نینتند. ممکو است بنیاری اک آن فتسفۀ اختق
داشته باشند و حتی امور اختمی را به نوعی بهه خداونهد ارتبهاط دهنهد  امها در دنیهای 

ای که بر وایۀ دیو استوار باشد و بتوان آن را اک اساس اختق دینهی  مااصر نظام فلنفی
 خواند  شکل نگرفته است. 

ههایی اسهت و است که بگوییم مراد اک فلنفۀ اخهتق مااصهر فلنهفهتفنیر دیگر ای
های دور ریشه داشهته باشهند. ایهو که در دنیای مااصر وجود دارند  حتی اگر در کمان

های اختق منیحی  یهودی و دیگر ادیهان موجهود در دنیهای مااصهر را تفنیر  فلنفه
دیانی ماننهد منهیحیت را کهه در ویژه رویکردهای اختمی مرتب  با ا گیرد؛ به در بر می

باضی اک مباحث اختق کاربردی مثل سهق  جنهیو و دیگهر منهائل اخهتق وزشهکی 
 نمود دارند.

ههای اسهتمی در مقابل  منلمانان در ایجاد فلنفۀ اختمهی منهتقل بهر وایهۀ آمهوکه
موفقیت چندانی نداشتند و اختق فلنفی استمی بر وایۀ اختق یونانی بنها شهد کهه اک 

 ساس سکوالر بود. ا
باشهد  « منهلمیو»در اخهتق فلنهفی اسهتمی  « استمی»اما حتی اگر مراد اک واه: 

کنهد؛ چهون صهاحبان آن )منهلمیو(  واجهد دیهو  ایو اختق با دیهو ارتبهاط ویهدا می
 اند. خاصی در نظر گرفته شده

                    لههذا در بنههیاری اک منههابف اخههتق فلنههفی  در تبیههیو فضههائل و رذائههل مههرتب  بهها
ق  1413اند )روسهی   مباحث دینهی و الههی ماننهد تنهلیم  توکهل و عبهادت کوشهیده

                  انههد کههه در اخههتق تلفیقههی  ( و گههاهی نیههز اک روایههات و آیههات اسههتفاده کرده80ا
                        نمههود بیشههتری دارد. بههه هههر حههال  بایههد وههذیرفت کههه در مقابههل اخههتق فلنههفی 
اختق عرفانی در استم ارتباط بیشتری با خداوند دارد؛ چهون غایهت عرفهان  وصهول 
به خداوند و غایت اختق عرفانی  دستیابی به صفات الهی یا امهور مهرتب  بها خداونهد 

                  (. حههال آنکههه هههدف اخههتق فلنههفی  42  ا1389اسههت )احمههدوور و دیگههران  
توانهد بهه مباحهث فس و رسیدن به خیر و ساادت است کهه مهیایجاد تاادل در موای ن

 دینی و الهی مربوط باشد یا خیر.
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 تغییر نگرش در اخالق فلسفی اسالمی در دوران معاصر

باد اک رویارویی منلمانان با دنیای مدرن  اندیشمندان منهلمان بهه بررسهی بنهیاری اک 
ک جملۀ ایهو مباحهث بهود کهه مباحث فلنفۀ غربی ورداختند؛ مباحث مرتب  با اختق ا

الهِ جهوادی آملهی   های اخیر بیشتر مهورد توجهه منهلمانان مهرار گرفهت. آیهت در دهه
الهِ الریجانی اک جملهه اندیشهمندان شهیاه هنهتند کهه در تبیهیو  الهِ مصباح و آیت آیت

ای متفاوت بها منهابف مهدیمی اخهتق اسهتمی های اختمی استم به شیوهفلنفی آموکه
 (. 1393؛ مصباح یزدی  1385اند )امید   شتههمت گما

های صورت گرفتهه عبارتنهد اک: تهتز در تبیهیو راب هۀ بایهد و شماری اک نوآوری
(  ارائهه شهکل 1395هنت با اص تحات مرسوم در فلنفۀ اختق مااصهر )احمهدی  

گرایهی ( که آن را بیشتر مهر343ِّ: ا1395گرایی )مصباح یزدی  جدیدی اک غایت
د  شکل گرفتو اص تحات جدیدی مثل اختق کهاربردی اسهتمی )اسهتمی  نامنمی

 (.  1395( و اهمیت دادن به راب ۀ فقه و اختق )هدایتی  1396
ایو موارد بیانگر ایو است کهه اندیشهمندان منهلمان در صهددند در تبیهیو فلنهفی 

-اک غایهتگرایهی نهوعی های اختمی استم اک ویشینۀ یونانی منتقل شوند. مرِّآموکه

ههای دینهی تری بیو اختق استمی و ارکزشود که ارتباط عمیقگرایی محنوِّ می
 کند. و الهی برمرار می

گرایی  فلنهفۀ اخهتق منهلمانان را بهه  نکته مهم آن است که گویی تمایل به مرِّ
گیری اص تح اختق کهاربردی اسهتمی و اختق عرفانی نزدیک کرده است. شکل

محهور دارد کهه های عمهلث فقه و اختق  نشان اک گرایخ به اختقورداختو به مباح
رور کلی باید گفت هنوک ههم بیشهتر  گیرد. بهاک ایو نظر نیز اک اختق یونانی فاصله می

کنند و ورداختو به فضائل و گرا  اساس اختق فضیلت را انکار نمیاندیشمندان استم
 دانند. م اختق میرذائل نفنانی را اک جمله موضوعات اصلی عل

گیری ایو مباحث جدید در میان اندیشمندان منهلمان را ادامهۀ رویکهرد  اگر شکل
اختق فلنفی استمی محنوِّ کنیم  تبیهیو راب هۀ اخهتق فلنهفی اسهتمی و فلنهفۀ 

 اختق مااصر ننبت به آنچه در ایو نوشتار بیان شد  تغییرات کیادی خواهد کرد.
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 گیرینتیجه

فلنفی استمی یهافتو فضهائل و رذائهل و رسهیدن بهه تاهادل در مهوای رویکرد اختق 
 دار اختق یونانی است. نفس به روز عقتنی است که وام

                   هههای اسههتمیانههد ایههو رویکههرد را بهها آمههوکه شههماری اک اندیشههمندان سههای کرده
                        اند. فلنهههفۀ اخهههتق مااصهههر ای ههههم موفهههق شهههدهترکیهههب کننهههد کهههه تههها انهههداکه

                    شناسههی( و نظریههۀ شناسههی و مانیترکیبههی اک مباحههث فههرا اختمههی )ماهیههت  مارفههت
ای شامل مواعد عام اختق هنجهاری و اخهتق کهاربردی  ارکز است و بنا بر نظر عده

 گردد. نیز می
                 هنجهاریاختق فلنفی اسهتمی و فلنهفۀ اخهتق مااصهر  ههر دو شهامل مباحهث 

                     شههوند. منههائل اخههتق کهههاربردی در اعههم اک نظریههۀ ارکز و مواعههد اختمهههی می
                 ای فلنههفۀ اخههتق اسههتمی م ههرح نبههود و تنههها بصشههی اک آن بههه اخههتق حرفههه

 اختصاا داشت. 
یهادی اک اخهتق ای( بصهخ ککه هر دو مورد )اختق کهاربردی و حرفهه در حالی

اند. همچنیو  مباحهث فهرا اختمهی نمهود چنهدانی در مااصر را به خود اختصاا داده
 اختق فلنفی استمی نداشت.

ههای مدرن سهکوالر اسهت  هرچنهد در دور: مااصهر اخهتق فلنفۀ مدرن و ونهت
فلنههفی دینههی وجههود دارد کههه در گذشههته ریشههه دارنههد  ماننههد اخههتق منههیحیت و 

لی که اختق فلنفی استمی حتی اگر در اختق یونانی ریشهه داشهته یهودیت  در حا
 باشد  به منلمانان منتنب است. 

محورند و باضهی اک های اختق مدرن فال بر ختف اختق فلنفی استمی  فلنفه
 اند.فتسفه اخیراً به سوی اختق فضیلت باکگشته

فلنفۀ اختق مااصر  تغییهر  های اخیر  باد اک رویارویی منلمانان با مباحثدر دهه
ای را در  نگرشی در میان آنان ودیدار شد. شماری اک اندیشمندان استمی مباحث تهاکه

گرایهی در گرایهی بهه نهام مهرِّحوک: اختق م رح کردند و شکل جدیدی اک غایهت
 فلنفۀ اختق منلمانان به وجود آمد. 
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در فلنهفۀ اخهتق گیری ایهو نگهرز  منهائلی چهون راب هۀ هنهت و بایهد  با شکل
مااصر بر اساس رویکردهای استمی تبییو شدند  مباحث اختق کاربردی کیر عنوان 
اختق کاربردی استمی مرار گرفتند و راب ۀ فقهه و اخهتق بیشهتر مهورد توجهه مهرار 

دههد اخهتق فلنهفی اسهتمی بهیخ اک وهیخ اک اخهتق  گرفت. ایو تغییرات نشهان می
 محور گراییده است.ای به اختق عملانداکه یونانی استقتل یافته و تا
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 نامه کتاب

                تههذیب االخهتق و ت هیهر االعههراقق(  1462  احمهد بهو محمهد )منهکویهابهو  .1
 النور. ةجا: رلیابی

کاده نهوری  مههدی علیهزاده و محمهدتقی اسهتمی   مهدی  محمهد عهالماحمدوور .6
   مم: وژوهشگاه علوم و فرهنغ استمی.ختق استمیکتابشناخت ا(  1389)
مجلهه   «الهِ سهبحانی منئله باید و هنت در دیدگاه آیت»(  1395احمدی  حنیو ) .3

 .20-3  ا59ز اندیشه دینی 
   بیروت: دار صادر.علم ا ختق ىلی نیقوماخوستا(  . )بیارس و .4

علههوم مجلههه   «حههدیث فضههائل و اخههتق فلنههفی»(  1385)   سههید حنههواسههتمی .5
 .  32- 13  ا41  زحدیث

ماهیت و مزایای اختق کاربردی استمی بها تأکیهد »(  1392استمی  محمدتقی ) .6
 .36-7  ا13زاختق وحیانی    «الهِ جوادی آملی بر اندیشه آیت

اخهتق کهاربردی: (  1390دبیهری )استمی  محمدتقی  مههدی علیهزاده و احمهد  .7
                        مهههم: وژوهشهههگاه علهههوم وههههای نهههویو در اخهههتق عملهههیهههها و کهههاوزچهههالخ

 فرهنغ استمی.

  مجلهه عتمهه  «فلنفه اختق نزد سه متفکهر مااصهر ایهران»(  1382امید  مناود ) .8
 .243-143(  ا5)1ز

مجلهه «. متفکر مااصر ایهران نگاهی به فلنفه اختق نزد سه»(  1385        ) .9
 .22-1  ا12  زعتمه

مجلهه ارتعهات حکمهت و   «فلنفه اختق مااصر ایهران»(  1391        ) .10
 .29-25(  ا7)7ز  مارفت

م: مؤسنهه   مهتاری  فلنهفه اخهتق غهرِّ(  1387بکر  الرنس  بکر  شارلوت ) .11
 .آموکشی وژوهشی امام خمینی

ترجمههۀ سههید  گرایهی محههوری تها فضههیلتاک منهئله(  1386وینکهافس  ادمونههد ) .16
 وور  مم: دفتر نشر ماارف.حمیدرضا حننی و مهدی علی
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 ماهره: االمیریه.التاج فی اختق الملو   ق(  1336جاح   عمرو بو بحر ) .13

   مم: اسرا.در مرآن مراحل اختق(  1398  عبدالهِ )آملیجوادی  .14

  مجلهه رواق اندیشهه  «ننبت علم اختق و فلنفه اختق»(  1381) امیرخواا   .15
 .44-37  ا12ز
مجلهه   «ا بات وجود خدا در برهان اختمهی کانهت»(  1374رضانژاد  عزالدیو ) .12

 .26-53  ا14  زکتم استمی

وژوهشهی  تهران: مؤسنهه  ةااللهی َالشجر(  1383شهرکوری  محمد بو محمود ) .17
 حکمت و فلنفه ایران.

               تهههران: اخههتق ناصههریق(  1413الدیو محمههد بههو محمههد  )نصههیرروسههی   .18
 علمیه استمی.

اسهتنباط حکهم اختمهی اک متهون دینهی و ادلهۀ (  1397کاده نوری  محمهد )عالم .19
 .وژوهشگاه علوم و فرهنغ استمی  مم: لفظی

  تهران: انجمو آ هار م خلصالیرسائل فارسی اده(  1381عزتی خلصالی  ادهم ) .60
 و مفاخر فرهنگی.

   تهران: هرمس.فرهنغ توصیفی فلنفه اختق(  1391) مناودعلیا   .61

  ترجمههۀ تههاری  فلنههفه در جهههان اسههتم(  1386  حنهها و خلیههل جههر )فههاخوری .22
 عبدالمحمد آیتی  تهران: علمی و فرهنگی.

اکبهر  ترجمهۀ علی  سهاادت اک دیهدگاه فهارابی(  1384  محمد بو محمد )فارابی .23
 جابری مقدم  مم: دار الهدی.

                     ترجمههۀ انشهههاءالهِ رحمتهههی  فلنهههفه اخهههتق(  1398فرانکنهها  ویلیهههام کههی. ) .24
 تهران: حکمت.

ترجمهۀ مههدی  درآمهدی بهر فلنهفه اخهتق مااصهر (  1390گننلر  ههری ج. ) .65
 اخوان  تهران: علمی و فرهنگی.

                      مههم: مؤسنههه آموکشههی و وژوهشههیاخههتق بنیههاد(  1394مصههباح  مجتبههی ) .26
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