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مقدمه

اخلاق دانشـی اسـت كـه آموختـن آن مقدمـهای اسـت برای بـهکار بسـتن .گرچه انسـان به
سـبب اختیـار تکوینـی خـود میتواند از دانسـتههای خویـش در عمل سـر بتابد ،ایـن دانش
ً
عالمان اخلاق همواره
بـرای آنانكـه حقیقتـا در پی زندگی سـعادتمندانهاند سـودمند اسـت.
ِ
كوشـیدهاند رهجویـان سـعادت و كمـال را راهنمایی كننـد و این دانـش را در اختیـار آنان قرار
دهنـد .رهبـران دینـی نیز بـرای تحقـق مهمترین رسـالت ادیان آسـمانی ،یعنی هدایت انسـان
بـه سـعادت حقیقـی ،همـواره از بزرگترین منادیـان اخلاق بودهاند.
ایـن هدایتگـری امـا  ،همـواره بـا چالشهـا و موانعـی روبـهرو بـوده اسـت .شـكاكیت و
نسـبیگرایی از جملـه چالشهایـی هسـتند كـه همـواره حوزههای مختلـف تفكر بشـر با آنها
روبـهرو بودهانـد ،و حـوزۀ ارزشهـای اخالقـی نیـز از آنهـا مصون نبوده اسـت .امـا در قرون
ْ
اخلاق ارزشهای نوظهـوری مانند
اخیـر ،ایـن گرایشهـا فزونـی یافتهانـد ،و از ایـن راه ،در
اومانیسـم ،لیبرالیسـم ،تسـاهل و تسـامح و اباحیگری پدید آمدهاند .از سـوی دیگر ،توسـعۀ
تكنولـوژی ،بیـش از پیش عموم انسـانها را بـه لذتگرایی ،تأمیـن رفاه مادی و سـود دنیوی،
و ابرقدرتهـا را بـه سـلطۀ جهانـی فراخوانـده اسـت ،و هـر یـک از ایـن گرایشهـا ،آرمانـی
انسـانی تلقـی شـدهاند .نیـز از دیگـر سـوی ،تشـویش خاطـر و خلأ معنویـت ،كـه حاصل
15
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دنیاگرایـی غالبانـد ،موجـب روی آوردن بسـیاری از گروهها به روشهای خودسـاختۀ بشـر
بـرای آرامـش خاطـر و جبـران ایـن خأل شـدهاند ،و هر یـک از ایـن نحلهها آرمـان اخالقی را
بـهنوعی در پشـت پـا زدن بـه دنیـا جسـتوجو كردهاند.
از آنجـا كـه طبیعت بشـر بـه همۀ آرمانهـای مزبور بـهنوعی تمایـل دارد ،هر یـک از این
مكاتـب اخالقـی پیروانـی یافتـه و گروهـی را جـذب خـود كرده اسـت .ایـن مكاتـب راههای
گوناگونـی بـرای زندگـی مطلوب پیشـنهاد میدهند .البته تأمیـن این تمایالت تـا جایی معقول
مینمایـد كـه در مقابـل فهـم صریـح عقـل قـرار نگیرنـد ،و آنانكـه در پـی یافتـن راه معقول
زندگیانـد ،بهسـادگی میتوانند تشـخیص دهنـد كه ارضای ایـن تمایالت ،هرچنـد بهصورت
نامعقـول ،آرمـان اخالقـی نیسـت .امـا ایـن تمایلات در بسـیاری مـوارد بـا وسـاوس ذهنی
همـراه میشـوند ،و ایـن وسوسـهها گاه رنـگ اسـتدالل فلسـفی نیز به خـود میگیرنـد ،و در
ایـن حـال ،مبانـی علم اخلاق را دچـار چالـش میكنند .اینجاسـت كه عقـل را غبـار اوهام
ً
فرامیگیـرد ،و همانـانكـه حقیقتا در ِپی زندگی سـعادتمندانهاند ،راه را تیـره و تار میبینند .آن
گاه كـه چـراغ عقل كمسـو باشـد و فضـا غبارآلـود ،چگونه میتـوان حقیقـت را یافت؟ هدف
«فلسـفه» ،بـهطـور عـام ،زدودن غبار سفسـطهها و اوهـام از پیش پای عقل اسـت ،و هدف
«فلسـفۀ اخلاق» ،بـهطـور خـاص ،زدودن غبارهایی كـه راه عمل را در مسـیر كلـی زندگی
میپوشـانند .از فلسـفۀ اخلاق انتظار میرود چنانچه راه درسـتی برای زندگـی مطلوب وجود
دارد ،ملاک گزینـش آن را بیابـد ،و چـراغ عقـل را بـر آن بتاباند .یافتن مبانـی محكم و قابل
دفـاع در اخلاق ،بیشـک گامـی مهم بـرای انتخابـی معقـول و تزلزلناپذیر در میـان مكاتب
اخالقـی اسـت .تنهـا بـا یافتـن مبانی درسـت و معقـول و متقن میتـوان انتظار داشـت كه در
برابـر تندبادهـا و چالشهـای موجـود یـا ممكنـی كـه ارزشهای اخالقـی را تهدیـد میكنند
اسـتقامت ورزیـد ،و دیگـران را نیـز بـا اطمینان كامـل و قوت تمام بـه راه راسـت دعوت كرد.
علـم اخالق مقدمهای اسـت برای سـعادت انسـان ،و فلسـفۀ اخلاق هدایتگر عقل اسـت به
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مكتـب اخالقی سـعادتبخش و انسانسـاز.
كتابـی كـه پیـش رو دارید بـرای آشـنایی اجمالی بـا موضوع «فلسـفۀ اخالق» اسـت ،با
هـدف تعییـن چارچوبـی كلـی برای مكتبـی اخالقی كـه راهنمای انسـان به سـعادت حقیقی
اوسـت .روش بحـث بـرای یافتـن منشـأ و ملاک ارزش اخالقـی و داوری در بـارۀ نظریات
مختلـف مكاتـب اخالقـی در ایـن خصـوص ،روش عقلی اسـت ،و در مـوارد الزم به توصیف
ایـن نظریـات پرداختهایـم .امـا از آنجـا كـه توصیـف همـۀ نظریاتـی كـه بـهنوعـی با فلسـفۀ
اخلاق مربوطانـد ،بـا هـدف نـگارش كتـاب ارتبـاط مسـتقیم نداشـته اسـت ،خـود را به آن
ملتـزم نكردهایـم ،و بـه همین دلیل ،كلیاتـی از این مكاتـب در دو درس ،همـراه با یک ضمیمه
ارائـه شـدهاند ،و مكتـب اخالقـی اسلام بـا تفصیل بیشـتر در چهـار درس توضیح داده شـده
است.
ْ
ایـن كتـاب آموزشـی اسـت ،و بـرای تدریـس در دو واحـد درسـی طراحی شـده اسـت.
ً
همچنیـن در بـارۀ مباحث مطرحشـده ،طبعا نکات و پرسـشهایی به ذهن خواننده میرسـد،
کـه بـرای رعایـت اختصـار ،از آوردن آنهـا در متن پرهیـز کرده ،تنهـا به برخی یادداشـتهای
ضـروری بسـنده کردهایم ،و سـایر نـکات را به کتـاب راهنمـای اسـتاد وامیگذاریم.
الزم اسـت از همـۀ كسـانی كـه در تهیه و تدویـن این اثر بهنحوی سـهیم بودهانـد ،بهویژه
والـد معظـم ،اسـتاد عالمـه آیتاللـه مصبـاح ،کـه عمـدۀ توشـۀ علمـی و محتـوای کتـاب را
مدیـون ایشـان هسـتم ،و نیـز ناظـران بزرگـوار ایـن اثـر ،حجـج اسلام والمسـلمین محمـود
فتحعلـی و دکتـر احمدحسـین شـریفی ،تشـکر و قدردانـی ،و نیـز بابت کاسـتیها و نقایص
ایـن اثـر عذرخواهـی کنم .امیـد که مقبـول درگاه احدیت ،و مورد اسـتفادۀ خواننـدگان گرامی
قـرار گیرد.
مجتبی مصباح
پاییز 1397
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درس اول

کلیات
از دانشپژوه انتظار میرود پس از فراگیری این درس:
 .1با کاربردهای گوناگون واژۀ «اخالق» آشنا شود؛
 .2علم اخالق را بشناسد؛
 .3با فلسفۀ اخالق و مسائل آن آشنا شود؛
 .4با درک اهمیت و ضرورت مباحث فلسفۀ اخالق ،به پیگیری این مباحث
عالقه پیدا کند؛
 .5جایگاه فلسفۀ اخالق را در میان سایر مبانی اندیشۀ اسالمی بداند.
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االخلا ِق فاجت ِنبـا؛ ف ِـإن ل تفعـل ،فلا تلومـن ِإال نفسـک؛ در وصیـت رسـول خـدا
بـه امیـر مؤمنـان آمـده اسـت :بـر تـو بـاد کـه اخلاق نیکو بـه کار بنـدی و از

اخلاق ناپسـند دوری کنـی .پـس اگـر چنیـن نکـردی ،جـز خـودت را سـرزنش
مکن.

مقدمه

«فلسـفۀ اخلاق» از فلسـفههای مضـاف اسـت؛ یعنـی از دانشهایـی کـه در
عنـوان آنهـا کلمـۀ «فلسـفه» به چیـزی دیگر اضافه میشـود .گرچه عمـوم مردم
بـا دانـش اخلاق کمابیـش آشـنایند ،از فلسـفۀ آن آ گاهـی چندانـی ندارنـد .در
ایـن درس ،ضمـن اشـاره بـه تعریـف اخلاق و علـم اخلاق ،بـا فلسـفۀ اخالق
آشـنا میشـویم و در بـارۀ اهمیـت و ضرورت مباحـث آن و جایگاه ایـن دانش در
مقایسـه بـا دانشهـای دیگـر سـخن خواهیـم گفت.

 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج ،8ص.79
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تعریف اخالق

ُ
ْ
اخلاق جمـع ُخلـق و ُخلق اسـت و در لغت ،بـه صفات پایدار نفسـانی (ملـکات) اطالق
ً
میشـود؛ صفاتـی کـه صاحـب آن قابل سـتایش یـا نکوهش باشـد .مثلا اگر کسـی اهل
سـخاوت ،گذشـت و فداکاری باشـد ،در بیان اخالق او همین ویژگیهای شایسـته را ذکر
میکننـد ،و صفاتـی ماننـد سـتمگری ،دروغگویـی و خیانـتکاری نیز از جملـه خلقهای
ً
ناشایسـته بـهشـمار میآینـد .نشـانۀ رسـوخ و پایـداری صفـات نیـز این اسـت کـه عموما
رفتارهـای متناسـب بـا ایـن صفـات بهراحتـی و بـدون تأمـل از فردی کـه واجد آنهاسـت
صـادر میشـود .از بـاب مثـال ،بخشـنده کسـی نیسـت کـه گهـگاه و بـا تأمـل و تردیـد و
بـا تحمیـل بـر خـود یـا تحمـل فشـار بیرونی ،بـه دیگـران چیـزی ببخشـد ،بلکه کسـی را
بخشـنده مینامیـم کـه بهراحتـی میبخشـد.
چنـان کـه دیدیـم واژۀ «اخلاق» در لغت به صفات نفسـانی پایدار که قابل تحسـین یا
تقبیـح باشـند اطلاق میشـود؛ امـا ایـن واژه در اصطلاح ،معانی دیگـری نیـز دارد ،که به
آنهـا اشـاره میکنیم:
 .1صفـات نفسـانی قابـل تحسـین و تقبیـح ،اعم از پایـدار و ناپایدار :ایـن معنا عامتر
از معنـای لغـوی اسـت و بنـا بـر آن ،صبـر یک ویژگـی اخالقی اسـت ،هرچند بـه صورت
ملکه در نیامده باشـد؛
 .2صفـات و کارهـای قابـل تحسـین و تقبیـح :ایـن معنـا از معنـای قبـل نیـز عامتـر
اسـت و نهتنهـا شـامل صفـات نفسـانی ،بلکـه شـامل کارهایـی کـه انجـام میدهیـم نیـز
میشـود و بـه ایـن معنـا کارهـای شـخص را نیـز جـزء اخلاق وی میشـمارند؛
 .3صفـات و کارهـای شایسـته :اخلاق در ایـن معنـا از معنای قبلی خاصتر اسـت
و شـامل صفات و کارهای ناپسـند نمیشـود و بدین معناسـت که سـتمگری و خیانت در
()1
امانـت را غیـر اخالقی میشـمارند.
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علم اخالق

انسـان بـرای ادامـۀ زندگـی و رشـد و تکامـل مـادی و معنـوی خـود ،نیـاز به فراهم شـدن
امـور و شـرایط خاصـی در خـارج از وجود خـود ،و برقرار کـردن روابط ویژهای بـا آن امور
و شـرایط ،و انجـام دادن کارهایـی در قبال آنها دارد .از سـویی ،دسـت حکمـت و ربوبیت
الهـی نیـز جهـان را بهگونـهای آفریده که انسـان بتواند آ گاهـی الزم را از این امور به دسـت
آورد ،و نیـز بـرای تعامـل بـا آنهـا و بهرهبـرداری از آنها انگیزه داشـته باشـد ،و سـرانجام با
اراده و اختیـار خـود ،راه تکامـل را بپیمایـد و بـه هـدف نهاییای نایل شـود کـه از آفرینش
او منظـور بوده اسـت.
انگیـزۀ تعامـل بـا ایـن امـور و تصـرف در آنها بـا میل و گرایشـی اولیـه آغاز میشـود و
انسـان بـهطـور طبیعـی برای دسـتیابی بـه این مقصـود و رفـع نیازهـای گوناگون خـود ،به
اسـباب و وسـایل متناسـب توسـل میجوید و با حرکت و فعالیت خود ،آنها را میطلبد و
بـا رسـیدن بـه آنها لذت میبرد و خرسـند میشـود و رفتهرفته به آنها وابسـته میگـردد و از
جهـات مختلف ،آنها را زیبا ،مفید ،یا الزم ،بایسـته ،شایسـته  ،خوب ،مطلوب ،خواسـتنی
و ارزشـمند مینامد.
ایـن تالشهـا را از یـک جهـت میتـوان بـه دو دسـتۀ مـادی یـا طبیعـی ،و معنـوی یـا
فراطبیعـی تقسـیم کـرد .فعالیتهایـی کـه بـرای سلامت جسـم و آسـایش و رفـاه مـادی
انجـام میشـوند ،نمونههایـی از دسـتۀ اولانـد ،و عدالتخواهـی و ازخودگذشـتگی کـه
بـا امـور مـادی و طبیعـی ارتبـاط مسـتقیم ندارنـد و برای دسـتیابی بـه آرمانهایـی متعالی
صـورت میگیرنـد ،نمونههایـی از دسـتۀ دومانـد.
انسـان از دیرباز در پرتو فطرت خدادادیاش در بارۀ دسـتۀ دوم اهتمام ویژهای داشـته و
برای آنها ارزشـی خاص قائل شـده و کوشـیده اسـت ایـن گونه رفتارهـا را در جان خویش
تثبیـت کنـد  ،و بر همین اسـاس  ،بهتدریج شـاخۀ خاصـی از دانش را برای شـناخت دقیق
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ایـنگونـه شایسـتگیها و بایسـتگیهای روانی و رفتـاری و نیز راه کسـب و تثبیت آنها
سـامان داده و آن را علم اخالق نامیده اسـت.
البتـه تعییـن ویژگیهـای آرمانـی انسـان ،و بـه دنبـال آن ،تعییـن معیـاری بـرای
ً
قضـاوت اخالقـی در بـارۀ امـور مختلف ،و نیـز دامنۀ امور شایسـته و بایسـته ،کامال به
دیـدگاه مـا در بـارۀ چیسـتی و ابعـاد وجودی انسـان و هدف نهایی او وابسـته اسـت ،و
بنـا بـر این ،نمیتـوان انتظار داشـت که همه تلقی یکسـانی از این علم داشـته باشـند،
و در نتیجـه ،ارائـۀ تعریفـی یکسـان از علـم اخلاق کـه بـا مبانـی فکـری و اعتقـادی
گوناگـون سـازگار باشـد ،ناممکن یا دسـتکم بسـیار دشـوار اسـت .اما میتـوان گفت
دیدگاههـای گوناگـون در بـارۀ علـم اخالق ،در سـه نکتـه اشـتراک دارند:
اول اینکـه در اخلاق تنهـا امـوری ارزشگـذاری میشـوند کـه اختیـاری باشـند.
ً
ً
مثلا کسـی را صرفـا بدین سـبب کـه بـا ویژگیهایی خـاص ،ماننـد ناشـنوایی یا رنگ
پوسـت خـاص ،متولـد شـده ،یا پـدرش فردی دانشـمند یا کمسـواد اسـت ،تحسـین یا
تقبیـح نمیکننـد؛ زیـرا او در داشـتن ایـن ویژگیهـا هیچ نقشـی نـدارد .پـس صفات و
ویژگیهایـی را از نظـر اخالقـی ارزشگـذاری میکنیـم کـه بـا اختیـار خودمـان آنها را
بـه دسـت میآوریـم ،یـا دسـتکم میتوانیـم در آنهـا تغییـری ایجـاد کنیـم )2(.همچنین
کارهایـی در اخلاق ارزشگـذاری میشـوند کـه بـا اختیـار خویـش آنهـا را انجـام
میدهیـم؛
دوم اینکـه در اخلاق ،صفات اکتسـابی و کارهـای اختیاری از جهـت آثار جزئی و
محـدودی کـه در زندگی دارند ارزشگذاری نمیشـوند؛ بلکـه در ارزشگذاری اخالقی
ایـن امـور ،بـه مجمـوع زندگی نظـر داریـم .از باب مثـال ،ممکن اسـت فروشـندهای با
فریب خریدار ،سـود زیادی به دسـت آورد .این کار هرچند از نظر اقتصادی ارزشـمند
ً
شـمرده میشـود ،وقتـی میگوییـم کار او اخالقا نادرسـت اسـت ،به این نظـر داریم که
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ْ
ْ
ثـروت همـۀ زندگـی نیسـت ،و بـا ایـن کار ،در مجموع امـور مهمتـری همچون
کسـب
صداقـت و انصـاف نادیـده گرفتـه شـدهاند ،و از نظـر ما ،زندگـی چنین انسـانی به طور
کلـی مطلـوب نیسـت .در مقابل ،وقتی میگوییـم عدالت ،صداقت و شـجاعت از نظر
اخالقـی صفـات خوبـی هسـتند ،مقصودمـان این اسـت کـه انسـان مطلـوب و آرمانی
مـا انسـانی اسـت که ایـن ویژگیهـا را داشـته باشـد و زندگی با داشـتن ایـن صفات در
ْ
مجمـوع مطلوبتر اسـت؛
سـوم اینکـه قضاوتهـا و احـکام اخالقـی ،گاه بـهصـورت بیـان امـور شایسـته و
ناشایسـتهاند؛ مثـل اینکـه میگوییم امانـتداری خـوب ،و خیانت در امانت بد اسـت؛
و گاه بـهصـورت بیان امور بایسـته و نبایسـته؛ مثل اینکـه میگوییم باید امانـتدار بود،
و نبایـد در امانـت خیانـت کـرد .بـا اینکه بـه یک معنـا همۀ ایـن قضاوتها را ارزشـی
مینامند ،میتوانیم برای اشـاره به دو دسـته احکام یادشـده ،بگوییم دسـتۀ نخسـت در
بـارۀ ارزش اخالقـی اسـت ،و دسـتۀ دوم در بارۀ لـزوم اخالقی.
بـا توجـه بـه ایـن سـه نکتـه ،بایـد گفـت علـم اخلاق در پـی نشـان دادن راه تأمین
زندگـی مطلـوب اسـت ،و بـر همین اسـاس ،در بـارۀ ارزش و لـزوم صفات اکتسـابی و
کارهـای اختیـاری سـخن میگویـد .پـس در ایـن علـم ،واژۀ «اخلاق» را بـه دومیـن
معنـای اصطالحـی آن بـهکار میبریم که هم صفات اکتسـابی ـ اعم از پایـدار و ناپایدار
ـ را دربـر میگیـرد ،و هـم کارهای اختیـاری را .در علم اخالق میآموزیـم که برای آنکه
در مجموع ،انسـان شایسـتهای باشـیم و زندگی مطلوبی داشـته باشـیم ،برخوردار بودن
از کـدام صفـات و انجـام دادن چـه کارهایـی مطلـوب و الزم اسـت ،و در مقابـل ،کدام
صفـات و کارهـا نامطلوبانـد و بایـد از آنها بپرهیزیـم .بهطور خالصه میتـوان گفت:
علـم اخالق ،دانشـی اسـت کـه ارزش و لزوم صفـات اکتسـابی و کارهای اختیـاری را
بیـان میکنـد تـا از این طریـق ،بتوان بـه زندگـی مطلوب دسـت یافت.
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اهمیت علم اخالق

هیـچ کـس نیسـت کـه زندگـی به هـر صورتـی باشـد برایـش فرقی نکنـد! هر کسـی نوعی
زندگـی خـاص را مطلـوب میدانـد و میکوشـد چنـان زندگـیای برای خـود فراهـم کند.
در واقـع ،همـ ۀ تصمیمهـا و کوشـشهای مـا بـرای تحقـق خواسـتههای ماسـت و ایـن
خواسـتهها هـر قـدر پراکنـده و مربـوط بـه امـور گوناگـون ،ماننـد تأمیـن نیازهـای اولیـه،
اسـتفاده از طبیعـت ،اسـتفاده از دیگـران ،خدمـت بـه دیگـران ،توسـعۀ دانـش و مهـارت
و توانمندیهـای خـود ،تأمیـن رفـاه و امنیـت فـردی و اجتماعـی ،پـاداش مـادی یـا اجـر
ً
اخـروی باشـند ،نهایتـا بـرای تحقـق همان نـوع زندگی اسـت کـه آن را مطلـوب میدانیم.
بدیـن ترتیب ،تشـخیص راه تأمیـن زندگی مطلوب ضروری اسـت و علم اخلاق ،چنان که
گفتیـم ،همیـن وظیفـه را بر عهـده دارد.
از سـوی دیگـر ،بنا بر مباحث خداشناسـی ،حکمـت الهی اقتضا میکنـد که خداوند،
از آفرینـش انسـان هـدف معقولی داشـته باشـد و به مقتضـای ربوبیت تکوینی و تشـریعی
خـود ،اسـباب تکامـل و هدایت آدمی را به سـوی کمـال فراهم کند .به همیـن دلیل ،هدف
ً
دیـن و بعثـت پیامبـران نیـز نهایتـا رسـاندن انسـا ن بـه قلههـای اخالق بـوده اسـت؛ چنان
ّ ُ ْ ُ َُّ َ َ
ـکار َم
األخالق؛« 1من بـرای تتمیم مکارم
کـه پیامبـر خاتم فرمودنـد :إنـا ب ِعثـت أل ِتـم م ِ
ِ
اخالق مبعوث شـدم».
فلسفههای مضاف

تـا اینجـا بـا علـم اخلاق و اهمیت آن آشـنا شـدیم .پیـش از آنکـه در بـارۀ فلسـفۀ اخالق
سـخن بگوییـم ،به جاسـت به طـور کلی توضیحـی در بارۀ فلسـفههایی که بـه علمی دیگر
اضافـه میشـوند بیاوریم.
 .1محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۱۶ص.۲۱۰
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ً
امـروزه وقتـی واژۀ «فلسـفه» بهتنهایـی به کار مـیرود ،عمومـا مقصود از آن ،دانشـی
اسـت عقلـی کـه در بـارۀ ویژگیهـای موجود به طـور کلی ،و نـه موجودی خاص ،سـخن
میگویـد و آن را مابعدالطبیعـه یـا متافیزیـک نیـز مینامنـد .در ایـن دانـش ،از احوال کلی
موجـود سـخن میگوینـد؛ مثل اینکـه موجود ،یا واجب اسـت یـا ممکن ،یا بالفعل اسـت
یـا بالقـوه ،و یـا ثابـت اسـت یـا متغیـر .همچنیـن ویژگیهای هـر یک از ایـن اقسـام را در
فلسـفه بررسـی میکننـد .امـا اینکه موجـودات جسـمانی چگونه بر هـم تأثیـر میگذارند،
یـا هـر یـک از آنهـا از چـه مـوادی ترکیـب شـدهاند و ماننـد ایـن مباحـث ،کـه مربـوط به
ویژگیهـای موجـودات خـاص اسـت ،و هـر یـک را در علمـی خـاص برمیرسـند ،در
فلسـفه بررسـی نمیشود.
در برابـر ،هنگامـی کـه واژۀ «فلسـفه» بـه علمی خاص یـا مجموعهای از علـوم اضافه
میشـود ،مقصـود از آن ،بررسـی عقلـی و بیرونی آن علـم یا علوم به طور کلی ،و نه بررسـی
مسـائل خـاص آن علـم یـا علـوم اسـت .در واقـع ،فلسـفههای مضـاف( )3از دو جهـت به
دانش فلسـفه شـبیهاند :اول آنکه روش تحقیق در آنها عقلی اسـت ،و دوم آنکه به مباحث
عـام و مبنایـی میپردازنـد .همـانطور که گفتیـم ،متافیزیـک در بارۀ ویژگیهـای عمومی
موجـودات و تقسـیمات عـام وجود بحـث میکند ،که مبنـای مباحث علوم دیگر اسـت ،و
بـه احـکام خـاص هر دسـته از موجودات ،کـه در علوم دیگـر از آنها بحث میشـود ،کاری
نـدارد .بـه همیـن ترتیب ،فلسـفۀ علـوم تجربی نیـز در بـارۀ ویژگیهـای عام علـوم تجربی
بحـث میکنـد ،ماننـد اینکه تجربـه چیسـت ،و روش تحقیـق در این علوم چگونه اسـت،
و گزارههـای ایـن علـوم تـا چـه انـدازه معتبرنـد؛ و کاری بـه حل مسـائل خـاص فیزیک،
شـیمی و سـایر علوم تجربـی ندارد.
از آن رو کـه فلسـفههای مضـاف بـه علـوم ،نگاهـی کلـی ،و از بیـرون ،بـه مضافالیه
ً
خـود دارنـد و زمینـه را بـرای بررسـی مسـائل آن علـوم فراهـم میکننـد ،منطقا بر بررسـی
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مسـائل آن ْ
علـوم مقدمانـد؛ یعنـی اگـر کسـی بخواهـد مسـائل یک علـم را بهدرسـتی حل
کنـد ،ابتـدا باید شـناخت کافی در بارۀ فلسـفۀ آن دانش داشـته باشـد تا به کمـک آن بداند
ً
دقیقـا چـه چیـزی را میخواهد بررسـی کنـد و چگونه باید به حل مسـائل آن علـم بپردازد
ً
و از آن دانـش تـا چـه انـدازه انتظار داشـته باشـد .در فلسـفههای مضاف به علـوم ،عموما
کلیدی علومـی که مضافالیـه قرار
دو نـوع بحـث مطـرح میشـود :اول ،توضیـح مفاهیـم
ِ
ً
گرفتهانـد؛ و دوم ،بررسـی مبانـی مـورد نیـاز بـرای حـل مسـائل آن علـوم .مثال در فلسـفۀ
ً
علـوم تجربـی ،هم در بارۀ مفهـوم «تجربه» توضیح داده میشـود ،یعنی اینکـه تجربه دقیقا
چیسـت ،و هـم در بـارۀ اینکـه روش تجربـی ،که در علـوم تجربی از آن اسـتفاده میشـود،
چقـدر معتبـر اسـت .مفاهیم کلیدی یـک علم ،مبـادی تصـوری آن علمانـد ،و گزارههایی
کـه بـه طـور کلی بـرای حل مسـائل آن علم مـورد نیازنـد ،مبـادی تصدیقی آن علـم نامیده
میشـوند .بدیـن ترتیـب ،به طـور خالصه میتـوان گفت :فلسـفههای مضاف به علـوم ،در
بـارۀ مبـادی تصـوری و تصدیقـی مضافالیـه خود بحـث میکنند.
فلسفۀ اخالق

گفتیـم علـم اخلاق ارزش و لزوم صفـات اکتسـابی و کارهای اختیـاری را بیـان میکند تا
از ایـن طریـق ،بتـوان بـه زندگی مطلوب دسـت یافت .به همیـن جهت ،در علـم اخالق در
ایـن بـاره بحث میشـود که چـه کارهایـی خوباند و چـه کارهایی بـد؛ کدام را بایـد انجام
داد و کـدام را نبایـد؛ چـه صفاتـی نیـک و شایسـتهاند و کدام صفـات ،بد و ناشایسـته .اما
ً
خـوب و بـد ،بایـد و نباید ،و وظیفـه در اینجا دقیقا به چه معناسـت؟ بر اسـاس کدام معیار
میگوییـم چیـزی خوب اسـت یا بد ،یـا کاری را باید انجـام داد یا نباید انجـام داد؟ هنگامی
کـه بـا گزینههـای مختلـف روبهروییـم ،بـا چـه معیـاری وظیفـۀ اخالقـی خـود را تعییـن
میکنیـم؟ آیـا خـوب و بد بودن یـک کار ّ
معین ،واقعیتـی دارد که باید آن را کشـف کنیم؟ آیا
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ْ
اخالقـی مطلقانـد و همـواره معتبر؟ یا نسـبیاند و تنها در شـرایطی خـاص اعتبار
احـکام
ً
دارنـد؟ اساسـا احـکام اخالقـی به چه دلیـل معتبرند و چـرا باید آنهـا را بپذیریم؟
حقیقـت ایـن اسـت که در بارۀ پاسـخ این پرسـشها اختالف نظر وجـود دارد و مکاتب
اخالقـی گوناگـون به آنها بهطور یکسـان پاسـخ نمیدهند .در واقع ،هنگامی که مسـائل
اخالقـی بـا دیدگاههـای مختلـف انسانشـناختی ،هستیشـناختی و معرفتشـناختی
دقیقتـر بررسـی شـدند ،مکاتب اخالقـی متفاوتی پدیدار گشـته ،پرسـشهایی کـه در بارۀ
علـم اخلاق بـه آنهـا اشـاره کردیـم بـه نحو جدیتـری مطـرح شـدند ،و همیـن وضعیت،
بهتدریـج زمینـۀ پیدایـش دانـش دیگـری را فراهـم کـرد کـه امـروز بـا نـام فلسـفۀ اخلاق
میشناسـیم.
تصـوری بهکاررفته در علـم اخالقانـد ،مانند
پرسـشهای مزبـور ،یـا در بـارۀ مفاهیـم
ِ
معنـای ارزش ،لـزوم ،خـوب و بـد ،و بایـد و نبایـد ،یـا در بـارۀ تصدیقهاییانـد کـه هـر
مکتـب اخالقـی بـا مفـروض گرفتن نوعی پاسـخ به آنهـا ،احـکام اخالقی خاصـی را بیان
میکنـد .از بـاب مثـال ،برخـی مکاتب اخالقـی ،مفاهیم خوب ،بـد ،بایـد و نباید اخالقی
را تعریفناپذیـر میداننـد ،و برخـی دیگـر آنهـا را تعریفپذیـر قلمـداد ،و آنهـا را بـا ارجاع
بـه مفاهیـم دیگـر تعریـف میکننـد؛ و دسـتۀ ْ
اخیـر خـود در تعریـف ایـن مفاهیـم اختالف
ً
دارنـد ،و مثلا خوبـی یـک کار را به مطابقت آن با سـلیقۀ فرد ،توافق افـراد ،پذیرش جامعه
یـا دسـتور خـدا تعریـف میکننـد ،یـا بـ ه معنـای لذتبخـش بـودن ،در پـی داشـتن نتایج
سـودمند ،و مانند اینها دانسـتهاند .برخـی ارزشهای اخالقی را واقعـی میدانند ،و برخی
غیـر واقعـی؛ بعضـی از آنهـا به اصولی اخالقـی که بهطـور مطلق و بیقیدوشـرط معتبرند
معتقدنـد ،و برخـی دیگـر همۀ احـکام اخالقی را نسـبی میداننـد .برخی بر ایـن عقیدهاند
کـه احـکام اخالقـی بدیهیانـد ،و دسـتهای دیگـر آنهـا را نیازمند اثبـات میداننـد ،و برای
اثبـات ایـن احـکام نیز راههای متفاوتی پیشـنهاد شـده اسـت .بدین ترتیب ،فلسـفۀ اخالق
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را میتـوان دانشـی دانسـت کـه بـا روش عقلـی ،در بـارۀ مبـادی تصـوری و تصدیقـی علم
اخلاق بـه بحث میپـردازد.
اهمیت و ضرورت فلسفۀ اخالق

بـرای آنکـه اهمیـت و ضـرورت پاسـخ به پرسـشهای مزبـور تا حدی روشـن شـود ،به دو
مثـال زیر توجـه کنید:
ـ نـزاع دو نفـر توجـه شـما را جلـب میکند .وقتـی علت نـزاع آنها را جویا میشـوید،
میبینیـد یکـی رنگ سـیاه را دوسـت نـدارد و به همیـن دلیل اجـازه نمیدهد کسـی لباس
سـیا هرنگ بپوشـد .فـرد دیگر که از سـلیقۀ اولی آ گاه اسـت ،اصرار دارد که همیـن لباس را
بپوشـد و هیـچ یک حاضر نیسـتند از سـلیقۀ خود کوتـاه بیایند!
ـ صـدای گریـۀ کودکـی در آغـوش مـادر توجـه شـما را جلب میکنـد .از علـت گریۀ
کـودک میپرسـید .مـادر میگویـد« :شیشـه سـم را برداشـته بـود و میخواسـت از آن
بنوشـد .اگر دیر رسـیده بودم ،تلف میشـد .از اینکه شیشـه را از دسـتش گرفتـهام ناراحت
اسـت و گریـه میکنـد» .مـادر هـم حاضر نیسـت تسـلیم خواسـت کـودک خود شـود!
تفاوت این دو مثال روشـن اسـت :در مثال اول ،اختالف نظر سـلیقهای اسـت و مبنای
واقعـی نـدارد .بـه همیـن جهـت ،بـه صاحب سـلیقۀ خـاص حـق نمیدهیم که خواسـت
خـود را بـر دیگـران تحمیـل کنـد و البته اصـرار طـرف مقابل بر سـلیقۀ خود با هـر پیامدی
را نیـز کاری معقـول نمیدانیـم؛ امـا در مثـال دوم ،خطـری واقعـی در کار اسـت .بـه مادر
حـق میدهیـم مانع مـرگ کودک خود شـود؛ بلکه ایـن کار را وظیفـۀ او میدانیـم؛ هرچند
خواسـت کـودک با خواسـت مادر متفـاوت باشـد و از رفتار مـادرش برنجد.
اکنـون کسـی را در نظـر آوریـد کـه معتقد اسـت خوبی اخالقی بـه معنـای مطابقت با
سـلیقۀ فرد اسـت .مقصـود وی این اسـت که وقتی میگویـم کاری خوب اسـت ،یعنی من
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