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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 actionoriented 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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ایو مقاله مصد دارد با بررسی دمیق رویکرد اخهتق فلنهفی اسهتمی و فلنهفۀ اخهتق
ایو مقاینه جایگاه تفکر فلنفی منلمانان را در کمینۀ اختق در مقابل دیگر فتسهفه
روشو میکند .بررسیها نشان میدهد هر دو مورد شامل اختق هنجاری هنهتند امها
شماری اک مباحث فلنفۀ اختق مااصر مانند فرا اختق و اختق کاربردی در اخهتق
فلنفی استمی وجود ندارند یا ظهور بنیار کمرنگی دارند.
اختق فلنفی استمی رویکردی فاعلمحور دارد و کیرمجموعهۀ اخهتق فضهیلت
مهرار مهیگیهرد امها بیشههتر فتسهفۀ مااصهر در اخهتق بههه رویکهرد فاهلمحهور توجههه
دارند .برختف اختق فلنفی استمی نظامهای اختمهی مااصهر سهکوالر هنهتند و
حتههی بههه ویههروان دیههو خاصههی منتنههب نینههتند .در دهههههههای اخیههر رویکردهههای
تههاکهای دربههار :اخههتق در میههان فتسههفۀ منههلمان ودیههد آمههده اسههت .نتیجههۀ ایههو
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تغییر نگرز استقتل بیشتر اختق فلنفی استمی اک عقبۀ یونانی و ارتباط بیشتر آن با
آموکههای دیو استم است.
کلیدواژهها
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
میکنهد .در علهم اخهتق نزدیکهی دو اصه تح «اخهتق فلنهفی اسهتمی» و «فلنههفۀ
اختق» سؤاالتی را در ذهو ایجاد میکند؛ سؤاالتی که تا انداک :کیادی به مانهی ایهو
دو اص تح مربوط میگردد :آیا مباحثی که در اختق فلنفی استمی ررح مهیشهود
با فلنهفۀ اخهتق مااصهر در غهرِّ تفهاوت دارد؟ ننهبت بهیو آنهها چینهت؟ در چهه
مباحثی اشترا

دارند؟ تفاوت بنیادیو آنها در چینت؟ آیا اساساً اختق فلنفی نهزد

منلمانان همان فلنفۀ اختق استمی است؟ واس دادن به ایو ورسخها منئله اصهلی
مقالۀ ویخ رو است.
وژوهخهایی که تهاکنون انجهام شهده اسهت بهه روز تهاریصی و توصهیفی اسهت
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و مقالۀ حاضهر مصهد نهدارد بهه رد یها تأییهد ایهو وژوهخهها بپهرداکد .شهماری اک ایهو
وههژوهخههها بههه بررسههی اخههتق فلنههفی در اسههتم (احمههدوور و دیگههران 1389
ا155-61؛ استمی  )1385یها بهه تاریهف فلنهفۀ اخهتق مااصهر (مصهباح 1394
ا )21ورداختهاند.
باضی اک محققان به موضوع فلنفۀ اختق مااصر در ایران نظهر داشهتهاند و گهاهی
بصخ مصتصری اک کار را به مقاینۀ فلنفۀ اختق مااصر در ایران و کشورهای غربهی
اختصههاا دادهانههد (امیههد  .)1391موضههوع اصههلی ایههو گونههه وژهخههها بررسههی
رویکردهای اختمی مااصر در ایران است (همو 1382؛ همو  .)1385بر ایو اسهاس
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وژوهشی که هدف اصلی آن مقاینۀ رویکرد اختق فلنفی استمی با فلنهفۀ اخهتق

مااصر باشد یافته نشهد .وهیخ اک مقاینهۀ محهدوده و محتهوای ایهو دو اصه تح بایهد
مانای آنها تا حد امکان روشو گردد.
تعاریف
 .1رویکرد فلسفی در اخالق اسالمی

شماری اک عالمان اختق استمی را در چهار رویکرد دسهتهبندی مهیکننهد؛ فلنهفی
عرفانی نقلی و تلفیقی (احمهدوور و دیگهران  1389ا  .)29خهواه ایهو دسهتهبندی
چهارگانه بهرور کامل وذیرفته شود یا خیر در وجود شهاخۀ اخهتق فلنهفی در منهابف
اختمی منلمانان تردید وجود ندارد (ر : .همان ا.)32-29
هر کدام اک رویکردهای یادشده تهتز مهیکنهد ارکزههای اختمهی را م هابق منبهف
خاصی به دست آورد .در ایو میان اختق فلنفی عقل را منبف دسهتیابی بهه ارکزهها
باد اک دوران ترجمه با ترجمۀ منابف اختق یونانی به کبان عربی بهه جاماهۀ منهلمانان
وارد شد (هدایتی  1395ا .)178ههر چنهد منهابف اصهلی اسهتمی اعهم اک مهرآن و
سنت آموکههای اختمی متاددی را ارائه میدادند (جوادی آملهی 1398؛ عهالمکاده
نوری  )1397ویخ اک عصر ترجمه منلمانان آموکههای اختمی استمی را در مالب
یک علم تدویو نکرده بودند (هدایتی  1395ا.)178
باد اک ورود مباحث فلنفی یونانیهان اندیشهمندان منهلمان سهای کردنهد تألیفهات
فلنهفی منهتقلی ایجههاد کننهد (ر : .فههاخوری و جهر  .)1386ایههو ههدف در فلنههفۀ
متافیزیک بیشتر اک اختق تحقق یافت؛ اک ایو رو فلنفۀ استمی (متافیزیهک) بهیخ اک
اخههتق فلنههفی اک علههوم یونههانی اسههتقتل ویههدا کههرد و در نهایههت فیلنههوفانی ماننههد
متصدار وا به عرصۀ فلنفه استمی گذاشتند.
به عبارت دیگر بنیاری اک کتب اختق فلنفی تا ویخ اک دوران مااصر بهیخ اک
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فرا میکند و می کوشد اختق را به روز فلنفی (عقلی) بیهان کنهد .ایهو رویکهرد

انداکه مقلد کتب اختق یونانی بودند .ایو منهئله بها مقاینهۀ م الهب و عنهاویو کتهب
اختق فلنفی استمی با کتب فلنفۀ اختق یونانیان آشکار میشود .بنهابرایو ارهتق
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استمی بر باضی اک کتب که با رویکرد اختق فلنفی نوشته شدهاند با تنامر همهراه
است و در وامهف مهیتهوان آنهها را اخهتق فلنهفی منهلمانان نامیهد .بها وجهود ایهو
منههلمانان تألیفههات اختمههی ارکشههمندی را ارائههه کردهانههد .در ایههو میههان برخههی اک
اندیشمندان برای استمی کردن اختق فلنفی بیشتر کوشیدهاند .عالمانی که رویکهرد
تلفیقی داشته و اصول اختق را با توجه به آموکههای استم ارائه کردهانهد در ایهو را
موفقتر بودهاند (نرامی بیتا).
بنا بر آنچه گذشت وایۀ رویکرد اختق فلنفی در میان منهلمانان اخهتق یونهانی
اسههت .لههذا مؤلفههههههای اصههلی اخههتق فلنههفی اسههتمی بهها اخههتق یونههانی مشههتر
است؛ اک جمله غایت اختق (ارس و بیتها :ا )219-167بهر وایهۀ فضهیلت بهودن و
ورداختو به علم النفس موضوع (ر : .هلمز  1396ا )108-77و غیهره .رویکهرد
اخهههتق فلنهههفی اسهههتمی را مهههیتهههوان چنهههیو تاریهههف کهههرد« :اخهههتق فلنهههفی
استمی رویکرد باضی اک اندیشمندان منلمان است که میکوشهند مباحهث اختمهی
را که با تکیه بر منبف عقل و بهر وایهۀ منهابف اخهتق یونهانی دریافتهانهد بها آمهوکهههای
اختق استمی ترکیب کنند».
ِ .2لسفۀ اخالق معاصر و Ethics
اخالق /سر و هشیم /سابهیان 1399

مامهوالً  Ethicsرا ماهادل فلنهفۀ اخهتق ( )Moral philosophyدر نظهر مهیگیرنهد.
در دسهتهبندی مباحهث نیهز آن را بهه سههه بصهخ فهرا اخهتق ( )Meta-ethicsاخههتق
هنجهههههاری ( )Normative-ethicsو اخهههههتق کهههههاربردی (ethics

)Applied

تقنههیم مههیکننههد ( .)Gensler, 2008, P.89فههرا اخههتق بههه بنیههادیتههریو مباحههث
اختمی مانند هنتیشناسی مانیشناسی و مارفتشناسی اختق مهیوهرداکد (گننهلر
 1390ا.)5
اختق هنجاری شامل نظریۀ ارکز و مواعهد عهام اختمهی اسهت (مصهباح 1394
ا .)26اک نظر عدهای اختق کهاربردی بصشهی اک اخهتق هنجهاری اسهت (گننهلر
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 1390ا6؛ علیا  1391ا .)7در چنیو فرضی اختق کاربردی به دلیل وسهات و

اهمیت مباحث اک بصخهای دیگر جدا شده اسهت و بهه شهیوهههای عمهل و کاربنهت
مواعد اختمی در محدودههای خاا و جزیهی مهیوهرداکد (علیها  1391ا .)7ایهو
شههاخه اک اخههتق عموم هاً منههائل کههابردی و چالشههی را بررسههی مههیکنههد (اسههتمی و
دیگران  1390ا.)46-45
در درستی کاربرد واه Ethics :برای مفهوم عام فلنفۀ اختق شکی وجود نهدارد
اما در ترادف دو مانای واه Ethics :که یکی فلنفۀ اختق است و دیگری شامل سهه
بصخ فرا اختق اختق هنجاری و کاربردی میگردد تردید وجود دارد.
به عبارتی در تایهیو محهدود :فلنهفه اخهتق تردیهد وجهود دارد؛ باضهی فلنهفۀ
اختق را شامل هر سه بصخ بهرای  ethicsمهیداننهد (گننهلر  1390ا )6عهدهای
دایهر :فلنههفۀ اخهتق را کوچههکتر فههرا مهیکننههد و آن را بههه فهرا اخههتق محههدود
مههیداننههد (علیهها  1391ا )37و عههدهای دیگههر نظریههۀ ارکز (بصشههی اک اخههتق
در ایههو تقریههر مواعههد عههام اختمههی (بصههخ دیگههر اخههتق هنجههاری) و اخههتق
کاربردی جزء فلنفۀ اختق نینتند؛ به ایو بیان که فلنفۀ اختق شامل مبهانی عقتنهی
مقدم بر علم اختق است.
در ایو صورت علم اختق منحصر در بصخ مواعد اختق هنجاری است کهه بهه
نوعی شامل اختق کاربردی نیز میگهردد (ر : .مصهباح  1394ا)25؛ ههر چنهد
اختق کاربردی به دلیل وسات مباحث شاخهای جدا شمرده میشود.
بههه نظههر مههیرسههد ایههو تقریههر بیشههتر بهها روز مامههول در شههاخهبنههدی علههوم
هههمخههوانی دارد؛ چههون فلنههفه مضههاف بههه یههک ودیههده یهها دانههخ مباحههث وایههه و
مبههانی مقههدم بههر منههائل آن ودیههده یهها دانههخ را نیههز شههامل میشههود (خههواا
 1381ا .)39
البته روز وژوهخ در اختق هنجاری و کهاربردی فلنهفی و عقتنهی اسهت امها
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هنجاری) را نیز به آن ملحق میکنند (ر : .مصباح  1394ا.)25

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
عقتنی بررسی میکند در حالی کهه روز فلنهفی یها عقتنهی در بنهیاری اک علهوم
مانند بصخهایی اک کتم اصول فقه و ...کاربرد دارد.
با توجه به توضیحات باال بهتر اسهت ماهادل فارسهی واه ethics :را (در کهاربردی
که شامل فرا اختق اختق هنجاری و کاربردی است) «اختق عقتنی یا فلنفی» در
نظر بگیریم و فلنفۀ اخهتق ( )moral philosophyرا بهه فهرا اخهتق و بصهخ نظریهۀ
ارکز اک اختق هنجاری منحصهر کنهیم؛ ههر چنهد مهیتهوان  ethicsرا نیهز در مانهای
فلنفۀ اختق ( )moral philosophyبا محدودیت مذکور به کار برد.
نسبت اخالق فلسفی اسالمی و فلسفۀ اخالق معاصر از حیث محدوده و مباحث طرح شده

اک حیث محدوده و موضوع میتوان چهار تفاوت بیو اختق فلنفی اسهتمی و فلنهفۀ
اختق مااصر در نظر گرفت:
 .1تفکیک و عدم تفکیک شاخههای ethics

اص تح  ethicsآن گونه که امروکه با مباحث تفکیکشده تصور میشهود در کمهان
گذشته وجود نداشت .به عبهارتی ایهو رهور نبهود کهه در اخهتق یونهانی بصهخ فهرا
اخالق /سر و هشیم /سابهیان 1399

اختق یا مانیشناسی اک اختق هنجاری جدا باشهد بلکهه مباحهث بهصهورت مزجهی
ارائه میشد.
اختق فلنفی استمی نیز بهصورت تفکیک نشهده گهاهی بهه مباحهث مانیشهناختی
مشههابه فههرا اخههتق مههیورداخههت (روسههی 1413ق ا )67-66گههاهی نظریههۀ
ارکز (فهههارابی  1384ا )86-85و غایهههت اخهههتق (ابهههو منهههکویه 1426ق
ا )126را بیان میکرد و گاهی سهای داشهت مواعهد اختمهی را ارائهه دههد (عزتهی
خلصالی  1381ا.)81
در مقابل امروکه باد اک گذشتو اک دور :مدرن در فلنفۀ اختق شهاخهههای اخهتق
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عقتنی ethics/تا انداکه کیادی تفکیک شدهاند .البته هنوک ههم باضهی اک نوینهندگان

مباحث را در مالبی نهچندان تفکیک شده ارائه میدهند ولی حهدامل در درخهتوار:
مباحث اختمی ایو امور اک یکدیگر تفکیک شدهاند (.)Fieser, n.d.
 .2شمولیت نسبت به اخالق هنجاری

همان رور که اشاره شد در تاریف فلنفۀ اختق اختتف وجود دارد .م ابق تاریهف
وذیرفتهشههده فلنههفۀ اخههتق شههامل بصههخ مواعههد اک اخههتق هنجههاری و اخههتق
کاربردی نمی گردد .ایو در حالی است که اختق هنجاری اک مههمتهریو بصهخههای
اخههتق فلنههفی اسههتمی اسههت؛ چههون بههه دنبههال یههافتو مصههادیق خههوِّ و بههد اسههت
(نرامی بیتها ا .)123-84لهذا مهیتهوان اخهتق فلنهفی را ماهادل  ethicsامهروکی
یانی اختق عقتنهی داننهت .امها اگهر بگهوییم همهۀ بصهخههای  ethicsجهزء فلنهفۀ
اختق هنتند نمیتوانیم اک ایو نظر بیو اختق فلنفی استمی و فلنفۀ اختق مااصهر

 .3شمولیت نسبت به اخالق کاربردی و حرفهای

اختق کاربردی با رویکرد منئلهمحوری دربار :منهائلی کهه تصهمیمگیری در آنهها
دشوار است شاخهای اک اختق عقتنی ethics/محنوِّ میشود که در دنیای مهدرن
شکل گرفت (استمی و دیگران  1390ا.)49
اک ایو رو ربیای اسهت کهه اخهتق کهاربردی بهه شهکل امهروکی در اخهتق فلنهفی
استمی وجود نداشته باشد .بهرور کلهی روز وهژوهخ منهئلهمحهور صهبغۀ تهاریصی
چندانی ندارد.

ل
هرف خهاا
وژوهخهای موضوعمحور در حوک :اختق حرفهای در برخهی اک ح َ

در متون اختق فلنفی استمی وجهود داشهت (جهاح

1332ق)؛ البتهه اگهر اخهتق

حرفهای را جزئی اک اختق کاربردی بهدانیم (اسهتمی و دیگهران  1390ا .)27بهر
ایو اساس میتوان گفهت اخهتق فلنهفی اسهتمی تنهها بصشهی اک اخهتق کهاربردی
امروکی را در بر داشت .در غیهر ایهو صهورت بایهد گفهت اخهتق فلنهفی اسهتمی

تحلیل رابطۀ رویکرد اخالق فلسفی اسالمی با فلسفۀ اخالق معاصر

تفاوت بگذاریم.
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مبحث اختق کاربردی را نداشت و تنها برخی اک عناویو اختق حرفههای را متناسهب
با نیاک روک بررسی میکرد.
 .4حجم مباحث فرا اخالقی

یکی اک مهمتریو بصخهای فرا اختق به مانیشناسی مفاهیم وایۀ اختمی مثل خهوِّ
و بد و باید و نباید میورداکد (فرانکنا  1398ا .)19-18ایو بصخ باهد اک اهمیهت
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.
گفتنههی اسههت بهههرور ربیاههی شههماری اک مباحههث مانیشههناختی وجههود داشههت (ابههو
منکویه 1426ق ا )161اما بیشتر بصخ مانیشناسهی در اخهتق فلنهفی اسهتمی
به بررسی مانای فضائل و رذائل میورداخت (شهرکوری  1383ا )479که منهمی
اک اختق هنجاری محنوِّ میشود نه فرا اختق.
همچنیو مباحثی چهون واماهی بهودن یها نبهودن اخهتق (در بصهخ هنهتیشناسهی
فههرا اخههتق) راب ههۀ بایههد و هنههت و امکههان و چگههونگی مارفههت بههه اصههل اخههتق
(در بصخ مارفتشناسی فرا اختق) که اک مههمتهریو مباحهث فلنهفۀ اخهتق مااصهر
(فههرا اخههتق) هنههتند در اخههتق فلنههفی اسههتمی چنههدان موضههوع بحههث نبههود امهها
اخالق /سر و هشیم /سابهیان 1399

شههماری اک مباحههث مارفههتشههناختی کههه بیشههتر بههه اخههتق هنجههاری و نظریههۀ ارکز
مربههوط مههیشههوند در اخههتق فلنههفی اسههتمی وجههود داشههت؛ ماننههد ماعههد :اعتههدال
(فارابی  1384ا.)102-93
نسبت اخالق فلسفی اسالمی و فلسفۀ اخالق معاصر از حیث محتوا
 .1اخالق فضیلت و اخالق عملمحور

اختق یونانی بر وایۀ اختق فضیلت بنا نهاده شهده بهود و اخهتق فلنهفی اسهتمی نیهز
همان بنیان را حف کرد .اص تح اختق فضیلت تا انداکهای ابهام دارد؛ به ایهو دلیهل
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که اک «نظریۀ فضیلت» تفکیک نمیگردد.

اختق فضیلت یکی اک نظریه های اصلی ارکز است .خود نظریهۀ ارکز فضهیلت نیهز
به دو مانا به کار میرود که با دو اص تح فضهیلتمحهوری و فضهیلتگرایهی متمهایز
میشوند .وس الکم است ایو سه اص تح اک یکدیگر تفکیک شوند:
اخهتق فضهیلت ( )Virtue ethicsبههعنوان یهک نظریهۀ ارکز سهای مهیکنهد
مههت

صههدق خههوِّ و بههد اختمههی را بههر وایههۀ فضههائل نفنههانی اننههان بنهها کنههد

( .)Hursthouse & Pettigrove, 2018خود ایو نظریهه بهه دو صهورت مابهل تصهور
است؛ در یک حالت مت

فال خوِّ و بد را صادر شدن اک ملکۀ نفنانی خهوِّ یها

بد میداند که میتوان آن را فضیلتمحوری نامید.
ایو نهوع اک نظریهۀ ارکز مهت

عمهل اختمهی را در منشهأ نفنهانی آن جنهتجو

میکند .بهرور عادی فضیلتمحوری در مقابل نظریههای رمیب مانند وظیفههگرایهی
غایتگرایی و حقگرایی بهکار مهیرود .تقریهر دوم اخهتق فضهیلت مهت

خهوِّ

فضیلتگرایی نامید .فضیلتگرایی نوعی اک غایتگرایی اسهت و نظریهۀ جداگانههای
محنوِّ نمیشود .همانگونه که سودگرایی غایت اختق را رسیدن به سود میدانهد
فضیلتگرایی غایت اختق را رسیدن به فضائل میداند.
امهها اصهه تح نظریههۀ فضههیلت ( )Virtue theoryرا مصصوصههاً در دور :مااصههر
میتوان اک اختق فضیلت متمایز ساخت ( .)Hursthouse & Pettigrove, 2018ایو
اص ه تح در مقابههل اخههتق عمههلمحههور ( )Action base ethicsمههرار مههیگیههرد
( .)Massey, n.d., P.1توضیر اینکه ویخ اک عصهر مهدرن بیشهتر نظهامههای فلنهفی
اختمی به نوعی بر وایۀ اختق فضیلت بنا شده بودند؛ اک ایو رو ربیای بود که چنهیو
نظامهایی در تبییو مواعد اختمهی بهه بیهان فضهائل و رذائهل اننهانی بپرداکنهد و نهوعی
اختق فاعلمحور ارائه دهند.
بهها ورود بههه دنیههای مههدرن و تنههل اخههتقهههای جدیههدی ماننههد نظریههات هیههوم

تحلیل رابطۀ رویکرد اخالق فلسفی اسالمی با فلسفۀ اخالق معاصر

یا بد بهودن عمهل را منهتپ شهدن بهه فضهیلت یها رذیلهت مهیدانهد کهه مهیتهوان آن را

کانت بنتام میل و ...اختق فضیلت بهرای مهدتی بههکلی اک دایهر :مباحهث علمهی در
غرِّ خارج شد.
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نظامهای اختمی جدید دیگر به فضائل و رذائل اننان بهمنزلۀ فاعل اختمی نمهی-

ورداختند؛ چون غایت اختق را رسیدن به فضائل و رذائل نمهیداننهتند .لهذا اخهتق-
های جدید عملمحور یا ماعدهمحور شدند (ایو ماعدهمحوری به مانای وظیفهگرایهی
که در مقابل غایتگرایی بهکار میرود نینت).
در دهههای اخیر شماری اک فیلنوفان اخهتق مجهدداً بهه اخهتق فضهیلت گهرایخ
ویدا کردهاند (وینکافس  1382ا .)60-53اک جمله اشکاالت وارد شهده بهه اخهتق
عملمحور ایو است که اختق بدون تأکید بهر فضهائل و رذائهل تنهها مواعهدی را در
اختیار اننهان مهرار مهیدههد و اننهان را در کنهب توانهایی بهرای عمهل بهه آن مواعهد
راهنمایی نمیکند (هینمو  1398ا .)534اک سوی دیگر چه بنا اختق فضیلت بها
باضی رویکردهای کنانهنگهر ماننهد اخهتق مرامبهت (ر : .هیهنمو  1398ا)608
همخوانی بیشتری دارد .شاید ایو منئله عامل دیگری برای رشهد اخهتق فضهیلت در
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
کرده است؛ در وامهف امهروکه بهه نظریههای کهه غیهر اک وهرداختو بهه صهرف مواعهد و
خوِّ و بد در عمل فضائل و رذائل فاعل اختمهی را ههم بیهان کنهد نظریهۀ فضهیلت
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میگویند؛ چه غایت یا منشأ ارکزهای اختمی را فضیلت بداند چه نداند .لذا امکهان
دارد کنی در عیو اینکه عملگرا محنوِّ میشود بهه فضهائل و رذائهل بپهرداکد .در
نتیجه برخی اک نظریههای فضیلت که برخاسته اک اخهتق وظیفهه یها نتیجهه هنهتند بهه
وجود میآید (.)Hursthouse & Pettigrove, 2018
با توجه به ایو تفاصیل تبییو شهماری اک اندیشهمندان مااصهر کهه سهای مهیکننهد
باکگشت اختق مااصهر غربهی بهه مباحهث فضهیلت را بهه نهوعی باکگشهت کامهل بهه
نظریات ارس و تلقی کنند و مهداومت اخهتق فلنهفی اسهتمی را بهر اخهتق فضهیلت
موجه جلوه دهند چندان وذیرفتنی نینت؛ کیرا اختق فضیلت مااصر لزومهاً در صهدد
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وذیرز اختق فضهیلت بهمثابهۀ نظریهۀ ارکز چنانچهه در اخهتق فضهیلت اسهتمی

وذیرفتههه شههده اسههت – نینههت؛ حتههی اگههر شههماری اک فضههیلتگرایههان مااصههر چنههیو
رویکردی داشته باشند .به هر حال نمیتوان انکار کرد که باضهی اک فتسهفۀ مااصهر
اک حیث تأکید بر بیان فضائل و رذائل به اختق یونانی روی آوردهاند.
در نتیجه اختق فلنفی استمی نهتنها نوعی اک اخهتق فضهیلت در دنیهای مااصهر
محنوِّ میشود بلکه نظریۀ ارکز فضیلت را هم وذیرفته است .در حالی کهه بیشهتر
فلنفههای اختق مااصر عملمحورند و با اینکه اخیراً به رویکردههای فضهیلت توجهه
نشان دادهاند لزوماً نظریۀ ارکز فضیلت را نمیوذیرند.
ممکو است کنی فقه استمی را نوعی اختق بهه حنهاِّ آورد و بهر ایهو اسهاس
بگوید اختق عملمحهور در اسهتم وجهود داشهته اسهت امها بایهد گفهت ایهو منهئله
ارتباری با رویکرد اختق فلنفی ندارد.

آخریو مقاینهای که در ایو نوشتار بیو اختق فلنفی استمی و فلنفۀ اختق مااصهر
انجام میگیرد دربار :نقخ دیو و خداوند است .کلمهۀ «مااصهر» در عبهارت «فلنهفۀ
اختق مااصر» را میتوان دو گونه تفنیر کهرد؛ اگهر فلنهفۀ اخهتق مااصهر بها فلنهفۀ
اختق مدرن یا ونت مدرن مناوی باشد و منظور اک آنهها فلنهفهههایی باشهد کهه در
ت سهکوالر هنهتند.
دنیای مااصر ایجاد شدهاند باید اذعان کرد که ایو فلنفههها کهام ً
همۀ ایو فلنفهها باد اک سقوط سی ر :منیحیت در ارووا شهکل گرفتنهد (ر : .بکهر
 1387ا ) 122و ربیای است که ارتبهاط چنهدانی بها مباحهث دینهی و الههی نداشهته
باشند .البته سکوالر بودن متکمهای با ضد دیو بودن ندارد.
شاید بتوان استدالل اختمی کانت بهر وجهود خداونهد را نمونههای اک ارتبهاط ایهو
گونه اختقها با خداوند تلقی کرد (ر : .رضانژاد  .)1374البته ایو مورد نیهز بیشهتر
به مباحث الهیات مربوط است تا اختق.

تحلیل رابطۀ رویکرد اخالق فلسفی اسالمی با فلسفۀ اخالق معاصر

 .2نقش دین در اخالق

در وامف اینجا الهیات اک فلنفۀ اختق تأ یر وذیرفتهه اسهت نهه اینکهه بهر آن تهأ یر
گذاشته باشد .اینکه فلنفههای اختق مااصر سهکوالر هنهتند بهدیو مانها نینهت کهه
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فتسفۀ اختق مااصر متدیو نینتند .ممکو است بنیاری اک آنها گرایخهای مهذهبی
داشته باشند و حتی امور اختمی را به نوعی بهه خداونهد ارتبهاط دهنهد امها در دنیهای
مااصر نظام فلنفیای که بر وایۀ دیو استوار باشد و بتوان آن را اک اساس اختق دینهی
خواند شکل نگرفته است.
تفنیر دیگر ای و است که بگوییم مراد اک فلنفۀ اخهتق مااصهر فلنهفهههایی اسهت
که در دنیای مااصر وجود دارند حتی اگر در کمانهای دور ریشه داشهته باشهند .ایهو
تفنیر فلنفههای اختق منیحی یهودی و دیگر ادیهان موجهود در دنیهای مااصهر را
در بر میگیرد؛ بهویژه رویکردهای اختمی مرتب با ادیانی ماننهد منهیحیت را کهه در
باضی اک مباحث اختق کاربردی مثل سهق جنهیو و دیگهر منهائل اخهتق وزشهکی
نمود دارند.
در مقابل منلمانان در ایجاد فلنفۀ اختمهی منهتقل بهر وایهۀ آمهوکهههای اسهتمی
موفقیت چندانی نداشتند و اختق فلنفی استمی بر وایۀ اختق یونانی بنها شهد کهه اک
اساس سکوالر بود.
اما حتی اگر مراد اک واه« :استمی» در اخهتق فلنهفی اسهتمی «منهلمیو» باشهد
ایو اختق با دیهو ارتبهاط ویهدا میکنهد؛ چهون صهاحبان آن (منهلمیو) واجهد دیهو
خاصی در نظر گرفته شدهاند.
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لههذا در بنههیاری اک منههابف اخههتق فلنههفی در تبیههیو فضههائل و رذائههل مههرتب بهها
مباحث دینهی و الههی ماننهد تنهلیم توکهل و عبهادت کوشهیدهاند (روسهی 1413ق
ا )80و گههاهی نیههز اک روایههات و آیههات اسههتفاده کردهانههد کههه در اخههتق تلفیقههی
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
اسههت (احمههدوور و دیگههران  1389ا .)42حههال آنکههه هههدف اخههتق فلنههفی
ایجاد تاادل در موای نفس و رسیدن به خیر و ساادت است کهه مهیتوانهد بهه مباحهث
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دینی و الهی مربوط باشد یا خیر.

تغییر نگرش در اخالق فلسفی اسالمی در دوران معاصر
باد اک رویارویی منلمانان با دنیای مدرن اندیشمندان منهلمان بهه بررسهی بنهیاری اک
مباحث فلنفۀ غربی ورداختند؛ مباحث مرتب با اختق اک جملۀ ایهو مباحهث بهود کهه
در دهههای اخیر بیشتر مهورد توجهه منهلمانان مهرار گرفهت .آیهت ِهال جهوادی آملهی

آیت ِهال مصباح و آیت ِهال الریجانی اک جملهه اندیشهمندان شهیاه هنهتند کهه در تبیهیو
فلنفی آموکههای اختمی استم به شیوهای متفاوت بها منهابف مهدیمی اخهتق اسهتمی
همت گماشتهاند (امید 1385؛ مصباح یزدی .)1393
شماری اک نوآوریهای صورت گرفتهه عبارتنهد اک :تهتز در تبیهیو راب هۀ بایهد و
هنت با اص تحات مرسوم در فلنفۀ اختق مااصهر (احمهدی  )1395ارائهه شهکل
جدیدی اک غایتگرایی (مصباح یزدی  :1395ا )343که آن را بیشتر مهرِّگرایهی

مینامند شکل گرفتو اص تحات جدیدی مثل اختق کهاربردی اسهتمی (اسهتمی
ایو موارد بیانگر ایو است کهه اندیشهمندان منهلمان در صهددند در تبیهیو فلنهفی

آموکههای اختمی استم اک ویشینۀ یونانی منتقل شوند .مرِّگرایهی نهوعی اک غایهت-
گرایی محنوِّ میشود که ارتباط عمیقتری بیو اختق استمی و ارکزههای دینهی
و الهی برمرار میکند.
نکته مهم آن است که گویی تمایل به مرِّگرایی فلنهفۀ اخهتق منهلمانان را بهه
اختق عرفانی نزدیک کرده است .شکلگیری اص تح اختق کهاربردی اسهتمی و
ورداختو به مباحث فقه و اختق نشان اک گرایخ به اختقهای عمهلمحهور دارد کهه
اک ایو نظر نیز اک اختق یونانی فاصله میگیرد .بهرور کلی باید گفت هنوک ههم بیشهتر
اندیشمندان استم گرا اساس اختق فضیلت را انکار نمیکنند و ورداختو به فضائل و
رذائل نفنانی را اک جمله موضوعات اصلی علم اختق میدانند.
اگر شکل گیری ایو مباحث جدید در میان اندیشمندان منهلمان را ادامهۀ رویکهرد

تحلیل رابطۀ رویکرد اخالق فلسفی اسالمی با فلسفۀ اخالق معاصر

 ) 1396و اهمیت دادن به راب ۀ فقه و اختق (هدایتی .)1395

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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نتیجهگیری
رویکرد اختق فلنفی استمی یهافتو فضهائل و رذائهل و رسهیدن بهه تاهادل در مهوای
نفس به روز عقتنی است که وامدار اختق یونانی است.
شههماری اک اندیشههمندان سههای کردهانههد ایههو رویکههرد را بهها آمههوکههههای اسههتمی
ترکیهههب کننهههد کهههه تههها انهههداکهای ههههم موفهههق شهههدهاند .فلنهههفۀ اخهههتق مااصهههر
ترکیبههی اک مباحههث فههرا اختمههی (ماهیههت مارفههتشناسههی و مانیشناسههی) و نظریههۀ
ارکز است و بنا بر نظر عدهای شامل مواعد عام اختق هنجهاری و اخهتق کهاربردی
نیز میگردد.
اختق فلنفی اسهتمی و فلنهفۀ اخهتق مااصهر ههر دو شهامل مباحهث هنجهاری
اعههم اک نظریههۀ ارکز و مواعههد اختمهههی میشههوند .منههائل اخههتق کهههاربردی در
فلنههفۀ اخههتق اسههتمی م ههرح نبههود و تنههها بصشههی اک آن بههه اخههتق حرفهههای
اختصاا داشت.
در حالی که هر دو مورد (اختق کهاربردی و حرفههای) بصهخ کیهادی اک اخهتق
مااصر را به خود اختصاا دادهاند .همچنیو مباحهث فهرا اختمهی نمهود چنهدانی در
اختق فلنفی استمی نداشت.
فلنفۀ مدرن و ونهتمدرن سهکوالر اسهت هرچنهد در دور :مااصهر اخهتقههای
اخالق /سر و هشیم /سابهیان 1399

فلنههفی دینههی وجههود دارد کههه در گذشههته ریشههه دارنههد ماننههد اخههتق منههیحیت و
یهودیت در حا لی که اختق فلنفی استمی حتی اگر در اختق یونانی ریشهه داشهته
باشد به منلمانان منتنب است.
بر ختف اختق فلنفی استمی فلنفههای اختق مدرن فالمحورند و باضهی اک
فتسفه اخیراً به سوی اختق فضیلت باکگشتهاند.
در دهههای اخیر باد اک رویارویی منلمانان با مباحث فلنفۀ اختق مااصر تغییهر
نگرشی در میان آنان ودیدار شد .شماری اک اندیشمندان استمی مباحث تهاکهای را در
حوک :اختق م رح کردند و شکل جدیدی اک غایهتگرایهی بهه نهام مهرِّگرایهی در
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فلنفۀ اختق منلمانان به وجود آمد.

با شکلگیری ایهو نگهرز منهائلی چهون راب هۀ هنهت و بایهد در فلنهفۀ اخهتق
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
گرفت .ایو تغییرات نشهان میدههد اخهتق فلنهفی اسهتمی بهیخ اک وهیخ اک اخهتق
یونانی استقتل یافته و تا انداکهای به اختق عملمحور گراییده است.

تحلیل رابطۀ رویکرد اخالق فلسفی اسالمی با فلسفۀ اخالق معاصر
151

کتابنامه

 .1ابهو منهکویه احمهد بهو محمهد (1462ق) تههذیب االخهتق و ت هیهر االعههراق
بیجا :رلیاة النور.
 .6احمدوور مهدی محمهد عهالمکاده نهوری مههدی علیهزاده و محمهدتقی اسهتمی
( )1389کتابشناخت اختق استمی مم :وژوهشگاه علوم و فرهنغ استمی.
 .3احمدی حنیو (« )1395منئله باید و هنت در دیدگاه آیت ِهال سهبحانی» مجلهه
اندیشه دینی ز 59ا.20-3
 .4ارس و( .بیتا) علم ا ختق ىلی نیقوماخوس بیروت :دار صادر.

 .5اسههتمی سههید حنههو (« )1385حههدیث فضههائل و اخههتق فلنههفی» مجلههه علههوم
حدیث ز 41ا.32- 13
 .6استمی محمدتقی (« )1392ماهیت و مزایای اختق کاربردی استمی بها تأکیهد
بر اندیشه آیت ِهال جوادی آملی» اختق وحیانی ز 13ا.36-7

 .7استمی محمدتقی مههدی علیهزاده و احمهد دبیهری ( )1390اخهتق کهاربردی:
چهههالخهههها و کهههاوزههههای نهههویو در اخهههتق عملهههی مهههم :وژوهشهههگاه علهههوم و
فرهنغ استمی.

 .8امید مناود (« )1382فلنفه اختق نزد سه متفکهر مااصهر ایهران» مجلهه عتمهه
اخالق /سر و هشیم /سابهیان 1399

ز )5(1ا.243-143
.9

(« )1385نگاهی به فلنفه اختق نزد سه متفکر مااصر ایهران» .مجلهه

عتمه ز 12ا.22-1
.10

(« )1391فلنفه اختق مااصر ایهران» مجلهه ارتعهات حکمهت و

مارفت ز )7(7ا.29-25
 .11بکر الرنس بکر شارلوت ( )1387تاری فلنهفه اخهتق غهرِّ مهم :مؤسنهه
آموکشی وژوهشی امام خمینی.
 .16وینکهافس ادمونههد ( )1386اک منهئلهمحههوری تها فضههیلتگرایهی ترجمههۀ سههید

152

حمیدرضا حننی و مهدی علیوور مم :دفتر نشر ماارف.

 .13جاح عمرو بو بحر (1336ق) التاج فی اختق الملو
عبدال ( )1398مراحل اختق در مرآن مم :اسرا.
 .14جوادی آملی
ِه

ماهره :االمیریه.

 .15خواا امیر (« )1381ننبت علم اختق و فلنفه اختق» مجلهه رواق اندیشهه
ز 12ا.44-37

 .12رضانژاد عزالدیو (« )1374ا بات وجود خدا در برهان اختمهی کانهت» مجلهه
کتم استمی ز 14ا.26-53
 .17شهرکوری محمد بو محمود ( )1383الشجرَ االلهیة تهران :مؤسنهه وژوهشهی
حکمت و فلنفه ایران.
 .18روسههی نصههیرالدیو محمههد بههو محمههد (1413ق) اخههتق ناصههری تهههران:
علمیه استمی.

 .19عالمکاده نوری محمهد ( )1397اسهتنباط حکهم اختمهی اک متهون دینهی و ادلهۀ
 .60عزتی خلصالی ادهم ( )1381رسائل فارسی ادهم خلصالی تهران :انجمو آ هار
و مفاخر فرهنگی.
 .61علیا مناود ( )1391فرهنغ توصیفی فلنفه اختق تهران :هرمس.
 .22فههاخوری حنهها و خلیههل جههر ( )1386تههاری فلنههفه در جهههان اسههتم ترجمههۀ
عبدالمحمد آیتی تهران :علمی و فرهنگی.
 .23فارابی محمد بو محمد ( )1384سهاادت اک دیهدگاه فهارابی ترجمهۀ علیاکبهر
جابری مقدم مم :دار الهدی.
ههاءال رحمتهههی
 .24فرانکنهها ویلیهههام کههی )1398( .فلنهههفه اخهههتق ترجمههۀ انشه ِه
تهران :حکمت.
 .65گننلر ههری ج )1390( .درآمهدی بهر فلنهفه اخهتق مااصهر ترجمهۀ مههدی
اخوان تهران :علمی و فرهنگی.

تحلیل رابطۀ رویکرد اخالق فلسفی اسالمی با فلسفۀ اخالق معاصر

لفظی مم :وژوهشگاه علوم و فرهنغ استمی.

 .26مصههباح مجتبههی ( )1394بنیههاد اخههتق مههم :مؤسنههه آموکشههی و وژوهشههی
امام خمینی .

153

 مؤسنهه:) نقد و بررسی مکاتهب اختمهی مهم1393(  مصباح یزدی محمدتقی.27
.آموکشی و وژوهشی امام خمینی
. اعلمی للم بوعات: نرامی مهدی بو ابیذر (بیتا) جامف الناادات بیروت.28
. نگاه مااصر:) مناسبات فقه و اختق تهران1395(  هدایتی محمد.29
) مبهههانی فلنهههفه اخهههتق ترجمهههۀ منهههاود علیههها1396(  رابهههرت. هلمهههز ال.30
. مقنوس:تهران

) اخهتق؛ رویکهردی کثهرتگرایانهه بهه نظریهۀ اخهتق1398(  هینمو الرنهس.31
. کرگدن: میثم غتمی تهران:سرورست ترجمه
32. Fieser, James (n. d.), Ethics, https://www.iep.utm.edu/ethics/
33. Gensler J. Harry. (2008), Historical dictionary of Ethics, UK: The
Scarecrow Press, Inc.
34. Hursthouse, Rosalind and Pettigrove, Glen (2018), “Virtue
Ethics”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N.
Zalta (ed.), URL = <https ://plato .stanford. edu/ archives/ win2018 /
entries/ethics-virtue/>.

Ethics, URL: http:// www. indianhills. edu/_ myhills /courses /
PHI105/documents/lu09_virtue_ethics.pdf

1399  سابهیان/ سر و هشیم/اخالق

35. Massey, David (2020), Introduction to Ethics, Virtue

154

References
Ahmadpur, M., Eslami, M., Alimzadeh Noori, M., Alizadeh, M. (2011), Bibliography of Islamic Ethics,
Qom: Academy of Islamic Sciences and Culture.
2. Ahmadi, H. (2016), Mas’lih Bayad va Hast dar Didgagah Ayatollah Subhani, Journal of Religious Thought
of Shiraz University, 59(2), 3-20.
3. Alimzadeh Nuri, M. (2018), Inference of the Moral Ruling from the Religious Texts and the Verbal
Evidences. Qom: Academy of Islamic Sciences and Culture.
4. Aristotle. (N.d.), Nicomachean Ethics, Beirut: Dar Sader.
5. Beker, Larens, Beker, Sh. (2008), History of Western Ethics, Qom: Imam Khomeini Educational Research
Institute.
6. Eslami, M., Alizadeh, M., Dabiri, A. (2011), Applied ethics: the new challenges and enquires in practical
ethics, Qom: Academy of Islamic Sciences and Culture.
7. Eslami, S. H. (2006), “Fazl’s Tradition and Philosophical Ethics”, Ulum-i Hadith. 11(3), 13-36.
8. Eslami, M. (2017), “The Nature and Advantages of Islamic Applied Ethics, with an emphasis on the
opinions of Ayatollah Javadi Amoli”, Revelatory Ethics. 13, 7-32.
9. Ezati, A. (2002), Rasail Farsi Adham Khalkhali, Tehran: Association of Cultural Works and Honors.
10. Fakhuri, H & Jer, Kh. (2007), History of Philosophy in the Islamic World, Translated by Ayati, A., Tehran:
Scientific and cultural publications.
11. Farabi, M. (2005), Happiness from Farabi's point of view, Translated by Jaberi Moqadam, A. Qom: Dar alHuda.
12. Fieser, J. (n. d.), Ethics, https://www.iep.utm.edu/ethics/
13. Frankena, W. K. (2019), Ethics, Translated by Rahmati, E., Tehran: Hekmat.
14. Gensler, J. H. (2011), Ethics; A Contemporary Introduction, Translated by Akhavan, M. Tehran: Scientific
and cultural publications.
15. Gensler, J. H. (2008), Historical dictionary of Ethics, UK: The Scarecrow Press, Inc.
16. Hedayati, M. (2016), Relationship between jurisprudence and ethics, Tehran: Neghah Moaser.
17. Hinman, L. M. (2019), Ethics: A Pluralistic Approach to Moral Theory, Translated by Gholami, M. &
others, Tehran: Kargadan.
18. Holmes, R. L. (2017), Basic Moral Philosophy, Translated by Olya, M., Tehran; Qoqnus.
19. Hursthouse, R. and Pettigrove, G. (2018), “Virtue Ethics”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy,
Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/ethics-virtue/>.
20. Ibn Meskeweyh, A. (1426 AH), Tahzib al-Akhlaq wa Tathir al-‘Araq, N.d. Tali’at al-Noor.
21. Jahiz, A. (1332 AH), Al-Taj fi Akhlaq al-Muluk, Cairo: al-Amiriey.
22. Javadi Amuli, A. (2010), the stages of morality in the Quran, Qom: Asraa.
23. Khavas, A. (2002), “The relationship between ethics and philosophy of ethics”, Rawaq Andisheh, 12, 3744.
24. Massey,
D.
(2020),
Introduction
to
Ethics,
Virtue
Ethics,
URL:
http://www.indianhills.edu/_myhills/courses/PHI105/documents/lu09_virtue_ethics.pdf
25. Mesbah, M. (1394 AH), Ethics Foundation, Qom: Imam Khomeini Educational Research Institute.
26. Mesbah Yazdi, M. (1393 AH), Critique of moral schools, Qom: Imam Khomeini Educational Research
Institute.
27. Naraqi, M. (N.d.), Jameh al-Saadat, Beirut: A’lami.
28. Olia, M. (2012), Descriptive Dictionary of Moral philosophy, Tehran: Hermes.
29. Omid, M. (2003), “Ethics with three contemporary thinkers”, Allameh, 2(2), 143-243.
30. Omid, M. (2007), “A Study of three perspectives on contemporary Iranian moral philosophy”, Allameh,
12(3), 143-243.
31. Omid, M. (2012), “Contemporary of Ethics in Iran”, Ettelat Hekmat va Marefat, 7, 25-29.
32. Pincoffs, E. L. (2003), Quandaries and Virtues, Translated by Hasany, S. H. & Alipur, M., Qom: Ma’aref.
33. Reza Nezhad, E. (1995), “Proving the existence of God in Kant's moral argument”, Islamic Theology, 14,
53-62.
34. Shahrzoory, M. (2004), al-Shajarah al-Elahiah, Tehran: Iranian Institute of Philosophy and Philosophy.
35. Tusi, Nasir al-din M. (1413 AH), Akhlaq Naseri, Tehran: Elmieh Islami
1.

