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  چكيده
ي برخوردار است. با بررسي اخالق در اديان گوناگون، كشــف يامروزه پرداختن به مباحث اخالقي در اديان، از اهميت باال

و تحليل چنين ساختاري است. در ساختار اديــان  هدر مقام ارائ ،پذير است. اين پژوهشساختاري معين و مشخص امكان
شناختي و الهياتي شكل شناختي، انسانشناختي، ارزششناختي، معرفتي هستييهاام اخالقي براساس بنيانگوناگون، نظ

ي، قواعــد اخالقــي، بيــان عوامــل يارزش، اصــول مبنــا ةكم شش عنصر نظريگرفته است و در هر نظام اخالقي، دست
هــاي جه به اين تبيين، علــم اخــالق و پژوهششود. با توانگيزشي، بيان ضمانت اجرا و توجيه نظام اخالقي مشاهده مي

پردازد؛ اخــالق هاي اخالقي ميكه به توصيف نظام ،به سه عرصة اخالق توصيفي ،اخالقي در مسير تبيين نظام اخالقي
در  ،هاي عقالني و فلسفي اســتكه پژوهش ،كه در مقام كشف و يا تأسيس نظام اخالقي است، و فرا اخالق ،هنجاري

  شود.هاي اخالقي تقسيم ميفاهيم، احكام و گزارهحوزة حقايق، م

  هاي اخالقي.اخالق، نظام اخالقي، اصول اخالقي، قواعد اخالقي، توجيه اخالقي، پژوهش ها:كليدواژه
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  مقدمه

آيا خداوند از آن رو به كاري كــه درســت «گذرد كه: مي اُثيفروناز  سقراطها از اين پرسش مشهور قرن
چــون خداونــد بــه آن فرمــان  ؛يا آن كــار درســت اســت ،آن كار درست است دهد كهاست فرمان مي

ين پرسش است كه مباحثات اخالقي در مغرب زمين آغاز گرديده و جريان يافته اســت. همبا ». دهدمي
ها، از هاي اخالقي، ميان انسانگووگفتگفته شود اما با توجه به سرشت انسان، چندان دشوار نيست كه 

آغاز شده است. شــاهد ايــن موضــوع، يــافتن ردپــاي گفتارهــاي  ،پا بر زمين نهادانسان ه ك ،همان ابتدا
ها در شرق و غــرب عــالم اســت. اهميــت اخــالق در ديني انسانترين آثار ديني و غيركهناخالقي در 

در  ،هاي آدمي، به دليل نقــش اخــالق در زنــدگي، راه و روش زنــدگي و در نهايــتتفكرات و انديشه
گونــاگون اخالق موضوعي در ميان موضوعات توان گفت: رو، ميازاينقاوت آدمي است. سعادت و ش

از تدوين و ارائــة آثــار مختلــف بشــري  بسياريهاي نظر آدميان در قرون متمادي بوده است. سالمورد
 بلكه اقبال بدان نيز افــزوده شــده، جذابيت خود را از دست ندادهتنها نهگذرد، ولي هنوز اين عرصه مي

اي برخوردار است و انسان از دقــت و غــور در آن هرگــز ترديد حوزة اخالق از چنين ويژگياست. بي
  .يستنياز نبي

هــاي حيــات انســاني، داراي بعــدي ترين جلوهمهم هاي بزرگ جهان، به عنوان يكي ازاديان و آئين
در  .)Alston, ،1967؛ 22ـــ20، ص 1386بهمن و خــواص، (ر.ك: حســيني قلعــهباشــنداساسي با عنوان اخــالق مي

هاي ادياني نيز مطالعه راجع به اخــالق و اخالقيــات از اهميــت ، در عرصة اديان و پژوهشزمينههمين 
اعــم از  ي برخوردار است. امروزه بخش وسيعي از مطالعات اخالقي بــر مطالعــة اخــالق در اديــانيباال

  تطبيقي متمركز شده است.غيريا تطبيقي و 
ايــن حــوزة مهــم و ديــرين در حيــات انســان، از ابهامــات و در ي و پــژوهش امــا بررســي اخالقــ

دچــار و نيز رســيدن بــه مقصــود ي برخوردار است كه گاه محقق را در ساماندهي كار خود يهادشواري
 ،دهد. ايــن نوشــتارخود را نشان ميگوناگون هاي هاي و عرصهكند. اين دشواري در ساحتمشكل مي

  .دويژه پژوهش اخالق اديان را تسهيل كنبه ،هاي اخالقيحي پژوهشبا ارائة طردارد تالش 

  تعريف اخالق

هاي دروني انســان اســت كــه در آدمــي از جهت لغت، جمع خُلق است و خُلق همان ويژگي »اخالق«
ها و خوها، كارهــا را بــدون لقخُ ،كه انسان بر اساس آنطوريبه ،نهادينه و به اصطالح ملكه شده است
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نمونــه، . براي )58ـ57ق، ص 1422 ،مسكويه رازي(ر.ك: دهداز به انديشة فراوان داشته باشد، انجام ميكه نياين
در موقعيتي قرار گيــرد كــه بايــد كــار كه گاه آن كسي كه خلق كرم و سخاوت در او نهادينه شده باشد،

دهد. معموالً انجام ميآن را ورزيده، و انديشه به اين كار مبادرت درنگ سخاوتمندانه انجام دهد، بدون 
كنند. با اين هاي زشت و ناپسند تقسيم ميهاي نيكو و خلقو خوها را به خلق علماي اخالق، اين خُلق

البتــه . هاي نيكو ملكه و نهادينــه شــده اســتخوش اخالق شخصي است كه در او خلق انسانِ ،تعريف
كه به چه جهتي اين يافته است. البته در اينرذيله ثبات هاي بد اخالق هم فردي است كه در او خو انسانِ
ي بيان شــده اســت كــه در مباحــث نظريــه يهاگيرند، مالكهاي حسن و قبيح قرار ميها ذيل خلقخلق

  شود.ها پرداخته ميارزش و يا مالك حسن و قبح بدان
 اي داردالقييعني اصطالحاً اخالق اشاره به نظام اخ؛ اصطالح، اخالق به نظام اخالقي اشاره دارددر 

... بــدان نــگ، ديــن وفره... جريان دارد و افراد متعلق بــه آن جامعــه، اي، فرهنگي، ديني وكه در جامعه
نظر خــود م و تابعــان خــود را بــه آرمــان مــوردرفتار مــرد ،و آن نظام كنندياز آن تبعيت منهاده، گردن 
و از را تعريــف نظام اخالقــي  ،القي اخاست كه در تعريف اصطالحشايسته  ،. بنابراينكندي مييرهنما
صدد كار در عرصة اخالق اديان است، بايد به ســراغ پژوهشگري كه در اخالق را معرفي كنيم. ،اين راه

  عناصر آن نظام اخالقي را مورد مطالعه و تبيين قرار دهد.و نظام اخالقي آن دين برود 
. هر نظام اخالقي، ضروري است به يك مطلب اساسيتوجه از ورود به مباحث نظام اخالقي، پيش 

هــاي اخالقــي هــا، نظاميابند. تفاوت نگرش افراد نســبت بــه ايــن بنيانهايي سامان ميها و بنيانبر پايه
هــا، در پــنج شــود. ايــن بنيانبسياري از اختالفات اخالقي ميموجب آورد و گوناگوني را به ارمغان مي

اينجــا در انــد. شناختي و الهياتي قرار گرفتهتي، انسانشناخشناختي، ارزششناختي، معرفتشاخة هستي
  شويم.سپس وارد مباحث نظام اخالقي مي ،را توضيح دادهآنها ابتدا 

  مباني اخالق

درستي اتخاذ هب ،به برخي از موضوعاتبايد ناچار  ،از ورود به مباحث نظام اخالقيپيش محقق اخالق، 
در  ،د. اين مطالــبشوهاي مطرح در عرصة اخالق رد پژوهشوا ،هاو با توجه به آن ديدگاهكند موضع 

هاي ها مبنــا و شــالودة ديــدگاهگيرند و نتيجه آن پژوهشخارج از عرصة اخالق مورد پژوهش قرار مي
  گردد.اطالق مي »مباني اخالق«شوند. به اين قبيل مباحث، اخالقي واقع مي

  گردند:بندي ميذيل در چند گروه طبقه هاي اخالقي به شرحدر يك نگاه اوليه، مباني پژوهش
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  . الهياتي. هو  شناختيد. انسان شناختي؛ج. ارزش شناختي؛ب. معرفت شناختي؛الف. مباني هستي
شناختي، موضوعاتي همچون واقعيت عيني عالم يا واقعيت نداشتن عــالم، پــذيرش در مباني هستي

هــا در عــالم و يــا نفــي اء، پذيرش وجــود ارزشوجود عالم غيب و شهود و يا انكار عالم غيب و ماور
هــاي اخالقــي دربــارة آنهــا است كه بايد پيش از ورود بــه پژوهشموضوعاتي ترين از مهم ،وجود آنها

در عرصة اخالق به نــوعي كند، ه اصل وجود عالم را انكار مي، محققي كنمونه. براي شودگيري تصميم
  .هاساير قسمتبه نوعي ديگر. همچنين در  ،كرده است شود و كسي كه وجود عالم را قبولوارد مي

طــور هطور عام و ارزش اخالقي بهب ،هادنبال يافتن چيستي ارزش هشناختي، محقق بدر مباني ارزش
مــورد قلمــرو هاي ذاتي و عرضي در اين ها و تعيين ارزشخاص است. همچنين طراحي هندسة ارزش

  د.نگيرمي مطالعه قرار
ها الزم و ضــروري اي مهم و اساسي وجود دارد كه توجه بــدانشناختي نيز مبانيدر عرصة معرفت

نظر در ناحية توجيه از امور مهم و ديدگاه مورد صدق ةاست. بحث از امكان معرفت، ابزار معرفت، نظري
اينكــه آيــا انســان ؛ شناختي نيز موضوعاتي مهــم و قابــل تأمــل هســتنداز مباني انسان است.عرصه اين 

اگــر انســان موجــودي . هاي وجودي انسان كدامندساحت ،ساحتي است و يا دو ساحتيدي تكموجو
  ها چگونه است.كه اساساً رابطة ميان اين ساحتايناست و ساحت چند ساحتي است، اصالت با كدام 

كــه اســاس وجــود او بــر گذارد و يا اينعرصه حيات ميپا به  ،آيا انسان بدون داشتن مسئوليت و تكليف
  شناختي است كه پرداختن به آنها ضروري است.ليف و مسئوليت استقرار گرفته است، موضوعي انسانتك

گذاشــته اســت و بــه جبــر بايــد دوران عرصه حيات انسان موجودي مختار است و يا به جبر پا به 
  ست.اي جز پرداختن به آن نيپژوه را چارهشناختي است كه اخالقزندگيش را طي كند از مباني انسان

ايــن نمونــه، هاي خاص و ويژه. براي ها و ظرفيتييدر نگاهي ديگر، انسان موجودي است با توانا
كارگيري قواي عقالني خويش و يا هتواند با استفادة از حواس ظاهري و باطني خود و يا با بموجود مي

خــويش و دنيــاي  با ابزار توانمند وحي از خــود، عــالم اطــراف ،از طريق شهود و مكاشفه و در نهايت
توانــد در يــك دست آورد. انســان ميههاي فراواني بآگاهي ،همتاماوراي عالم ماده و حتي از خداي بي

 عبارتشده، هستي خود را كمال بخشد و يا آن را به ورطة سقوط كشــاند. بــهمسير مشخص و تعريف
ي و ظرفيت اســت يتواناهمچنين داراي اين وي انسان موجودي است با ظرفيت كمال و سقوط.  ،ديگر

از  هارا بپــذيرد. ايــن نكتــهآن اخالقــي، حقــوقي، سياســي، اقتصــادي، و امثــال گونــاگون هاي كه نظام
  هاي وجودي اوست.ظرفيت
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ي را انتخــاب يهاباب حقيقت غائي ديدگاه اما در مباني الهياتي، محقق الزم است راجع به اموري در
آيا عالم خالقي دارد يا خير در صورت وجود  احث اخالقي گردد.ها وارد مبديدگاه ،نمايد و براساس آن

ن گام در مباحث يا عالم بيش از يك خالق دارد، اولي ،خالق براي عالم، اين عالم مخلوق خالقي يكتاست
خداوند متعــال حكــيم اســت و كــار لغــو و  ،كه خداي عالم داراي تمام كماالت استالهياتي است. اين

انســان را بــراي هــدفي و  هدف نبوده اســتخداوند متعال در خلقت عالم بي، دهدهدف انجام نميبي
  همگي در ذيل مباحث الهياتي قرار گرفته و الزم است به آنها توجه كامل شود. و  خاص آفريده است

  اخالقينظام 

... جريــان دارد. نظــام در يك جامعه، فرهنگ، دين، گــروه واي است كه همان نظام اخالقي ،اخالق
ها داراي عناصري است كه در بيان نظام اخالقي هر ديــن و آئينــي بايــد بــدان ،قي در اين معنااخال

  توجه كرد.
كه مالك خوبي و بدي، درستي و نادرستي، بايســته و نبايســته بــودن و اين ؛ارزش اخالقي ةبيان نظري. 1

و يــا  محــورييــا فضــيلت ،ي راه درســت اســتيگراوظيفه اخالقي بودن به چيســت؟ آيــا غايــت
 يي يا اخالق مبتني بر حقوق؟گراوظيفه

گيرنــد و احكــام يعني اصولي كه مبناي احكــام اخالقــي قــرار مي ؛ي و اصلي اخالقيبيان اصول مبنا. 2
 .شودر روي آنها چيده مياخالقي ب

آينــد و دســت ميهي بــياساس احكام مبنــا يعني احكام فرعي كه بر ؛بيان اصول استنتاجي و اشتقاقي. 3
 شوند.ر ميصاد

كنندة به سوي عمل به احكام اخالقي؛ يعني امتيازاتي كه به اشــخاص بيان عوامل انگيزشي و تحريك. 4
  شود.كنندة احكام اخالقي داده ميرعايت

 شود.جرايمي كه براي شكنندگان احكام اخالقي در نظر گرفته مي ؛بيان ضمانت اجراي احكام اخالقي. 5
اساساً چرا انسان بايد اخالقي زندگي  ؛)Moral justification(وجيه اخالقي بودنتيا بيان هدف اخالق و . 6

 كند؟ هدف اخالقي بودن چيست؟ و چرا رعايت يك نظام اخالقي خاص صحيح و موجه است؟
 ،نظــام اخالقــي كامــلهاي مختلف بر اين اســت كــه اديان و فرهنگهمه تالش عالمان اخالق در 

تدارك ببينند. در اين مسير، وقتي يك نظام اخالقي كامل است كه ايــن  عياري براي خود و جامعة خود
  عناصر به دقت در آنها مورد استفاده قرار گرفته باشد.
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آيد، در يك معناي روشن، وابستگي همچنين وقتي سخن از اطالق و نسبيت اخالق به ميان مي
گو از رابطــه والبتــه هنگــام گفــت. گيرد... مورد توجه قرار ميم اخالقي به فرهنگ، اقوام، ملل ونظا

ترين نكته رابطــة نظــام ها همچون دين، سياست، اقتصاد، فرهنگ و...، محوريحوزهساير اخالق با 
  اخالقي با اين امور است.

همان نظام اخالقي است بــا آن عناصــر و  ،اخالق در معناي اصطالحيگفت:  توانميحاصل اينكه 
  رفت.كه مورد اشاره قرار گاست اركاني 

  ارزش ةنظري

 نظريات اخالقي در پي فــراهم آوردن روشــي كلــي«نويسد: در بيان نظريه ارزش مي ،ديويد مك ناوتن
روشي موجه براي تعيين اينكه چه انواعي از افعــال درســت و  ؛براي حل مسائل اخالقي خاص هستند

ت اخالقــي بــراي تعيــين تر، نظريــابــه تعبيــري روشــن .)229، ص 1383، مك ناتن (»چه انواعي نادرستند
تــوان با اين سنجه و معيــار، ميگيرند. درست مورد استفاده قرار ميدرست و اخالقاً نا رفتارهاي اخالقاً

مسائل اخالقي را حل كرد و مشكالت آن حوزه را مرتفع ساخت. در هر نظام اخالقي، اگر بــه اخــالق 
ترين ركن آن نظام است. ســاير اركــان نظــام مهم ،اشته باشيم، به طور قطع اين عنصرمند دنگاهي سامان

  .شوندميبه نوعي بر اين پايه استوار  ،اخالقي
تر بــه مــدعيات اخالقــي در هر نظريه اخالقي، روند استداللي وجود دارد كه از ادعاهاي اخالقي خاص

ت كــه احكام اخالقــي اســ ةدارندبرسطح اول، در: نظريه اخالقي سه سطح داردكند. هر تري سير ميعام
اي سازد. اين سطح، هدف نهايي استدالل اخالقي و نقطــههاي اخالقي كارها يا افراد را مطرح ميارزش

مــن «يابد. براي مثال، اين جمله كــه است كه در آن تفكر اخالقي به شكل يك توصيه عملي ظهوري مي
دربردارنــده اصــول يك نظريه اخالقي  ،حكمي اخالقي است. سطح دوم ،»نبايد عمل الف را انجام دهم

شــود كــه: اي از اعمال را نشان داده، در اين قالب مطــرح مــيهاي انواع يا طبقهاخالقي است كه ارزش
در سطح سوم و باالترين سطح، معيارهاي اخالقي قرار دارند كه ». اعمالي از نوع عمل الف، خطا هستند«

  .)118ـ117 ، ص1383، ويليامز(پردازندبه ارائه مالكي براي درستي هر عمل مي
تــوان در چهــار قالــب هاي مختلفي ارائه شده است كه آنهــا را ميدر باب نظريه ارزش، تاكنون ديدگاه

  بندي كرد:دسته
در اين گروه از نظريات، نخست يك هــدف و  :)Teleological Ethics(گرايانهنظريات ارزش غايت .1

هاي ســپس، رفتارهــا و صــفت. گــرددن ميتعيــي غايتي كه خارج از حوزة اخالق داراي ارزش اســت،
كــه آن هــدف را تــأمين كننــد، بــه آن درصورتي. شونداختياري آدميان با آن هدف و غايت سنجيده مي
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در صورتي آن هدف و غايت را تأمين . شودهاي اختياري ارزش اخالقي مثبت داده ميرفتارها و صفت
گويد انگارانه مينظريات غايتشود. ي منفي داده مينكند و خالف آن را ايجاد كند، به آنها ارزش اخالق

آن ارزش : عبــارت اســت از ... به لحــاظ اخالقــي،الزامي و نادرست، كه مالك اساسي يا نهايي درست،
بايد ميزان خير نسبي ايجاد شده يــا  مستقيم،آورد. مرجع نهايي مستقيم يا غيراخالقي كه به وجود ميغير

 .)45، ص 1383، فرانكنا(غلبه نسبي خير بر شر باشد
 ،قــرار گيــردمورد توجــه چه هدف و غايتي بايد در ارزش اخالقي اينكه  انديشمندان عالم راجع به

كــاري معتقدنــد:  ،اي آن غايت را در وجود انســان و اســتعدادهاي او قــرار دادهعده؛ نظر دارنداختالف
 .كمــالي را در انســان پديــد آورد ،يخوب است كه استعدادهاي انسان را به فعليت برساند و بــه تعبيــر
بــا ايــن حــال، آن غايــت را . گيرنــدگروهي هم آن غايت را در كمال و استعدادهاي انسان در نظر نمي

 )Perfectionist(»گراكمال«را معموًال  ،نمايند. گروه اولاي راجع به خير و لذت و سود او تعبير ميگونههب
  د.خواننمي »گرانتيجه«و دستة دوم را 

كند، اين اســت در اين نگاه، آنچه كه يك رفتار را اخالقاً خوب تفسير مي :محور. نظريات فضيلت2
، وقتي در اخالق عبارت ديگري انساني و از يك فضيلت انساني برخاسته باشد. به ائكه آن رفتار، از منش

ز منش درســت و ا ،شود، منظور اين است كه آن رفتارمي عملي خوب و درست معرفي ،محورفضيلت
اي شود، يعني آن عمــل ريشــهميوقتي كاري بد ارزيابي . از يك فضيلت انساني سرچشمه گرفته است

فــرد عــاري از  ،بنــابراين«انساني و حيواني وي پديد آمده اســت. اني دارد و به نوعي از ابعاد غيرانسغير
ي ســودگرايانه يــا بــراي صــرف اهــمندانه اگر بــا انگيزهي فضيلتهافضايل اخالقي و حتي فاقد انگيزه

دهــد، فعلــش مــي او انجام مند در شرايطاطاعت از قانون، همان فعلي را انجام دهد كه شخص فضيلت
  .)18، ص 1389، خزاعي(»ارزشمند نيست

تعيــين، محورهاست، اين است كه بايد نخست ابعــاد وجــودي انســان را كاري كه بر عهدة فضيلت
ي يراســتگو بگويند كه آيا براي مثال، در گام سوم،ي آنها را معين سازند، و غير انسان ابعاد انسانيسپس 

  نتيجة ابعاد انساني ماست و يا ريشه در ابعاد حيواني آدمي دارد.
نه به محصول و نتيجه اعمال و رفتارهــاي  ،گونه نظريات ارزش، به نوعياين :گرا. نظريات وظيفه3

ي اعمال و رفتارهاي آدمــي، يه آن. مالك آنها در درستي و خطاآدمي نظر دارند و نه به ريشه و خاستگا
نظر قرار گيرند كه آيا خوب هستند و يــا بــد، عني بايد آن رفتارها خودشان موردي؛ خود آن رفتارهاست

 تواند اخالقــاًعده عمل مياعمل يا ق: گرا معتقد استوظيفه«اند و يا نبايسته؟ اند و يا خطا، بايستهدرست

  ١٢١ يان تحليلي بر ساختار نظام اخالقي در اد

  

جامعــه يــا جهــان بــه  حتي اگر بيشترين غلبه خير بر شر را براي خود شــخص، ،لزامي باشددرست يا ا
  .)47، ص 1383، فرانكنا(»وجود نياورد

گفتــه، ســخن  از عقل عملــي ايمانوئل كانتاما با چه ابزاري بايد رفتارها را مورد بررسي قرار داد؟ 
ند و عقل عملي وي حكم كند كه چه ارزش بايد آدمي به عنوان موجود عاقل به آنها نظر كمعتقد است: 

  كند.در آن رفتار مشاهده مي ،اي براي آن رفتاراخالقي
بالد ... كانت به خود ميكه بر پايه اصالت عقل استوار استاخالق مبتني بر تكليف كانت، اخالقي است 
شود كه عمل صيه مي... چنين تويزيك است. در نظر كانتكه اخالقي را بنا نهاده است كه مستقل از متاف

منحصراً بايد به وسيله تكليف و به تبعيت از قانون اخالقي كــه در ضــمير انســان مفطــور اســت انجــام 
  .)101، ص 1362، ژكس(رديگ

دنبال يافتن امر و نهي الهي بود هبايد در رفتار مزبور بهم معتقدند:  از سوي ديگر، پيروان نظريه امر الهي
امر كرده است كه آن فعل خوب گردد و يا نهي كرده است كه آن عمــل بــد  كه خداوند آيا به آن رفتار

  تلقي گردد.
معتقد است كه معيار صواب و خطــا،  ،نظريه امر الهي كه به نام حسن و قبح الهي نيز شناخته شده است

و يعني متعلق امــر  ؛گويند كه (صواب) و (خطا)داران اين نظريه گاهي مياراده يا قانون خداست. طرف
ولي همگي معتقدند يك عمل يا  گونه تعريف نكنند،نهي خدا. آنها حتي اگر هم (صواب) و (خطا) را اين
كه خدا بــه آن  - ب يا خطاست اوصو به اين دليل  - يك نوع عمل فقط در صورتي صواب يا خطاست 

ايــن  ســازد،خطا ميعملي را صواب يا  آنچه نهايتاً عبارت ديگر،به. امر كرده يا آن را ممنوع داشته است
  .)73ـ72، ص 1383، فرانكنا(ن را ممنوع نموده است و نه چيز ديگرآاست كه خدا به آن امر كرده يا 

اين دسته نظريات ارزش، مالك خوبي و بدي رفتارهــا را همــاهنگي بــا حقــوق  :محورحق . نظريات4
چيــزي » بــد«ها را تأمين كند و چيزي است كه حقوق انسان» خوب«دهند. به باور آنان، انساني قرار مي

بعــد از  ،و نبايســتگي ،است كه از بين برندة آن حقوق باشد. به عبارت ديگر، خوبي و بدي و بايستگي
يعني وظايف بــر حســب ؛ حق مقدم بر وظيفه است«كنند و نه پيش از آن. تعريف حقوق شكل پيدا مي

  .)12، ص 1381و همكاران،  داروال(»گويندمحور ميداران اخالق حقچنانكه طرف شوند،حقوق تعريف مي
هــاي گونــاگوني را تــوان نگاهها در نظرية ارزش، در اديان مختلــف، مياكنون با توجه به اين دسته

گرايانــه هــاي غايت، نگرشخــورددست آورد. اما آنچه كه بيشتر به چشــم مي نسبت به اين موضوع به
شويم كه چهار هدف مهــم در زنــدگي فــرد متوجه مينيم افكاگر به آئين هندو نظر  ،اساساست. براين

ي). يمدنظر قرار است: درمه(كسب فضيلت)، كامه(لذت بردن)، ارثه(كسب ثروت) و مكشه(نجات و رها
خــوبي و بــدي  ،يكي از اين اهداف و رابطة افعال و اوصاف اختياري آدمي ،اي از زندگيدر هر مرحله
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كنيم. همچنــين در گرايي را در اين آئين مشاهده مــي، نوعي غايتعبارت ديگردهند. بهآنها را شكل مي
عنوان يك غايت مورد توجه قرار گيرد. با ايــن تحليــل در آئــين تواند بهرسيدن به نيروانه مي ،آئين بودا

و گــاه  )4:13(تثنيه،گرايانهشود. در يهوديت هم نگرشي غايتگرا ديده ميگرايانة كمالبودا، نگرشي غايت
و اسالم هم نگرش غالــب، نگرشــي  )16ـ16:15(مرقسقابل تصور است. در مسيحيت )همان(گرايانههوظيف
دهنــد و يــا گرايان قــرار ميگرايانه است، هرچند افرادي مثل اشاعره در عالم اسالم را ذيل وظيفهغايت

وضــوع، ايــن م ،سازند. بــه هرحــالافرادي كه در مسيحيت هفت فضيلت بشري و الهياتي را مطرح مي
  مطلبي قابل بحث در اديان مختلف است.

  اصول بنيادين

بــدون رجــوع بــه اصــول و قواعــد  ،برخي معتقدند كه فرد بايد در هر موقعيتي ،هاي اخالقيدر نگرش
اخالقي عام، تصميم بگيرد كه چه رفتاري و عملي اخالقاً خوب است و چه رفتاري بــد. ايــن نگــاه بــه 

دهد كه الزم است در هر زمــاني و بــراي هــر رفتــاري و يــا صــفت مي اخالق، آدمي را در حالتي قرار
اطــالق » نگرعمــل«تصميمي مناسب اتخاذ كرده، آن را عملي كند. به اين عده، انديشمندان  ،اياختياري

كــه  )Act utilitarianism(نگرســازند. ســودگرايان عمــلشود و به نوعي اخالق وضعيت را مطــرح ميمي
محــور ســودگرايي عمــل«اند: اند، يكي از اين گروه نظريات را ارائه كردهيي اخالقيگراتقريري از غايت

معتقد است كه يك عمل خاص تنها و تنها در صورتي درست است كه هيچ كار ممكن ديگــري بــراي 
ديگــر، يــك ســودگراي  عبارتبــه )18، ص 1383، ويليــامز(»فاعل در آن زمان، نتايج بهتري نداشــته باشــد

يــا خيــر.  ،ايد در هر موردي به اين انديشه بپردازد كــه آيــا عمــل او بيشــترين ســود را داردنگر، بعمل
اي كلي تواند اجازه دهد كه قاعدهگروي عمل نگر در شكل كمتر افراطي]، نميهرگز [وظيفه«همچنين، 

ت) آنچه امروز (اخــالق وضــعي ي مناسب شود؛يجانشين يك حكم جزـ درباره آنچه بايد انجام گيرد ـ 
  ).50، ص 1383، فرانكنا»(گيردمي نگر را دربرگروي عملاين هر دو شكل وظيفه شود،ناميده مي

اي را تنسيق و يا كشف كرد كه اعمــال توان قواعد اخالقينگرها برآنند كه مياز سوي ديگر، قاعده
ر ايــن حكم اخالقي آنهــا مشــخص نمايــد. د ،جزيي و يا صفات اختياري آدمي را تحت پوشش گرفته

  نگاه، وظيفة عالمان و مجتهدان اخالقي، كشف يا جعل اين قواعد و تعيين حدود اعتبار آنهاست. 
دهد تا به اصلي اخالقي، نظير اصل پاكدامني، اصل عدالت يا قاعده زرين، مبنايي در اختيار عامل قرار مي

هــايي از ر دهد. اين اصــل جنبــهآيد نظر كند و آن را مورد بررسي قرااي كه پيش مياستناد آن در مسئله
دارد از اينكه در آن عمل به صورت سرسري يا ناقص سازد؛ او را بر حذر ميعمل را در برابر او عيان مي

  ١٢٣ يان تحليلي بر ساختار نظام اخالقي در اد

  

هاي اميال و اغراضش را مالحظه گذارد تا با ارجاع به آنها نسبتهايي در اختيار او مينظر كند. سر فصل
ير بــه اين اصل مش. جويي كندشود كه عامل در تفكرش صرفهو بررسي كند و از اين رهگذر، باعث مي

اخالقي،  نظر قرار دهد و از اين طريق تفكر او را هدايت كند. پس اصلمد عوامل مهمي است كه او بايد
اي است براي تجزيــه و تحليــل وضــعيتي حكمي براي عمل كردن يا پرهيز از عملي معين نيست: وسيله

، 1389(هولمز، كند نه قواعد به خودي خودرا تماميت وضعيت معلوم ميخاص. درستي يا نادرستي عمل 
  .)449 ص

كم داراي دو ثمرة اساسي است: اول اينكه با اينكه خود دست ،وجود اصول بنيادين در هر نظام اخالقي
هــاي اخالقــي ديگــري قــرار دست آوردن احكام و گزارههشوند، اما، مبناي باز اصلي ديگر استنتاج نمي

كنيم و خودشــان هاي ديگر را از آنها استنتاج مياصول پايه آنهايي هستند كه گزاره«عبارت، گيرند. بهمي
. در ايــن نگــاه، اصــول بنيــادين، سرچشــمة )377، ص همان(»شونداز اصل يا اصول ديگري استنتاج نمي

  باشند.صدور ديگر قواعد و اصول اخالقي مي
رفــت از تعارضــات اخالقــي و هــاي اخالقــي، راه بــروننظامدومين ثمرة داشتن اصول بنيادين در 

هــايي اي، مشــكالت و چالشترديد در راستاي اجراي هــر نظــام اخالقــيهاي اخالقي است. بيچالش
گيرد. براساس يك حكم اخالقي، فرد ملزم به اجراي يــك فرمــان اخالقــي اســت. در مي اخالقي شكل

ن موقعيــت قابــل جريــان اســت، حكمــي ديگــر كــه در همــا ،همــان حــال، براســاس حكمــي ديگــر
مســتقل در  آينــد كــه دو تكليــف اخالقــي كــامالًوجود ميهتعارضات اخالقي وقتي ب«االجراست. الزم

تر صــول بنيــادين پررنــگ) در اين هنگام، نقش ا35، ص 1369، اتكينسون»(موردي خاص قابل اجرا نباشند
كه صورتيكند. درعمل بدان اولويت پيدا مياشد، طرف تعارض اصل مبنايي بكه يكصورتيشود. درمي

ترين حكم به آن اصل در هندسة اصول و قواعد اخالقــي خود آن اصل در محل تعارض نباشد، نزديك
  گيرد.نظر قرار مين نظام مدآ

با توجه به تعارضات اخالقي، هر چه تعداد اصول بنيادين يــك نظــام اخالقــي كمتــر باشــد، حــل 
هايي كــه تنهــا يــك اصــل اخالقــي اساس، نظامتر خواهد بود. براينت از آنها، سادهرفها و برونچالش

 گــراهاي اخالقي تكثرهاي اخالقي داراي چندين اصل نظامگرا و نظامبنيادين دارند، نظام اخالقي يگانه
  .)297، ص 1386، مك ناوتن(ر.ك: شوندخوانده مي

ض اخالقي است. در جايي كه چند اصل اخالقي وجود تعارمسئله  گرا،تكثر اخالقي مشكل واضح نظام
هاي متعارض به اين دارد اين امكان هست كه بيش از يكي از آنها در موقعيتي خاص به كار آيد و پاسخ

  )303، ص 1386، مك ناوتن(»پرسش دهند كه كدام عمل درست است؟
. )222، ص م2002، نراقــي(ر.ك: اســتبايستگي عدالت در زمرة اصول بنيادين معرفي شده  در اخالق اسالمي،
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هاي اعــم انســان ،در نظام اخالق مسيحي، شهرت بر آن است كه اصل محبت و دوســت داشــتن ديگــران
. همچنين در يهوديت، قبح زناي )327، ص 1378(ر.ك: منسكي و ديگران، ي اخالق استيخوب يا بد، اصل مبنا

و بــودا هــم، اصــل  )40ص  ،1997(. در آئــين هنــدو)280(ر.ك: همــان، ص با محارم در اين جايگاه قــرار دارد
  .)137، ص 1378(ر.ك: منسكي و ديگران، در زمرة اصول بنيادين قرار گرفته است )Ahimsa(اهيمسا

  قواعد استنتاجي

در هر نظام اخالقي، با انبوهي از قواعد اخالقي مواجه هستيم كه براي راهنمايي تابعان آن نظام اخالقي 
از دو ويژگي مهم برخوردارند: الف. عنصر توصيه در آنها  ،ده است. اين قواعد اخالقيتدوين و ارائه ش

اي براي افــراد تحــت پوشــش حتي اگر در قالب بيانات ارزشي قرار گيرند، باز هم توصيهو  وجود دارد
خــاص اي كه در موارد مشابه، ايــن قاعــدة گونهبه ،گردند؛ ب. تعميم به تمام موارد مشابهخود تلقي مي

ســازد ما براي انجام كارهاي درست نياز به راهنمايي داريم. آنچه اين نياز را برآورده مي«گردد. اجرا مي
ايــم سازد تا آنچه را در موارد گذشته فراگرفتهاي از قواعد آزمايش شده است كه ما را قادر ميمجموعه

  .)298، ص 1386، مك ناوتن (»در موارد جديد به كارگيريم. اصول اخالقي براي اين كار مناسبند
دهد و مردم بيشتر با آن قواعد ســروكار دارنــد. قواعد اخالقي، بدنة اصلي نظام اخالقي را شكل مي

اند. احكــام حســن در واقع كتب اخالقي، مواعظ اخالقي، ابرازات اخالقي، اغلب بيان قواعد اســتنتاجي
  باشند.گو و... از جملة قواعد اخالقي ميوتداري، رعايت ادب در گفصداقت، قبح خيانت، لزوم امانت

آيد كــه الزم الزم به يادآوري است كه گاه در مقام عمل، ميان اين قواعد اخالقي تزاحماتي پيش مي
ترين قاعده ترين و موجهآنها را مرتفع نمود و درست ،تزاحم اخالقي هاي حلكار بردن روشاست با به

  اخالقي را اعمال نمود.

  مل انگيزشيبيان عوا

ترديد، ارائة اصول و قواعد اخالقي خالي از هرگونه تشويق يا تنبيه، عمالً آن اصول و قواعد را از كار بي
هــاي سازد. كاشفان و يــا ســازندگان نظامي كامالً صوري تبديل مييهاآنها را به احكام و گزاره ،انداخته

هايي را در قي از سوي مخاطبان، مشوقاخالقي، ضروري است براي جدي گرفتن اصول و قواعد اخال
ضمن آن احكام نشان دهند كه انگيزة آنان را در گردن نهادن به آن احكام افزايش دهد و ميل بــه تــرك 
آن اصول و قواعد را كاهش دهد. چنين اتفاقي در اخالق اديان رخ داده است و ذيل هر حكم اخالقي، 

إِنَّ « :در قــرآن كــريم آمــده اســت ،ه شده است. براي نمونهكنندگان به آن حكم ديدامتيازاتي براي عمل
بــه ؛ )6ـــ5(انســان: »اًتَفْجِيــر يُفَجِّرُونَهَا اللَّهِ عِبَادُ بِهَا يَشْرَبُ عَيْنًااالبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا 
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اى كه بندگان خــاص است، از چشمه نوشند كه با عطر خوشى آميختهيقين ابرار (و نيكان) از جامى مى
  !سازندنوشند، و از هر جا بخواهند آن را جارى مىخدا از آن مى

 يدند و تمــاميترســين داشتند تا از من ميرا مثل ا يكاش كه دل«همچنين در عهد عتيق آمده است: 
در  )30: 5تثنيــه، ( »و باشدكيشان را تا به ابد نيشان را و فرزندان ايآوردند تا اياوامر مرا در هر وقت بجا م

كه فرامين و احكام الهي را اطاعت كنند و به انجام برسانند، اسرائيل گفته شده درصورتياين فقره، به بني
چــون صــدقه «شود. همچنين در انجيل متي آمده اســت: تا ابد براي آنها خير و خوبي در نظر گرفته مي

ن يتا صدقة تو در نهان باشد و پدر نهان ب ع نشودكند مطليدست چپ تو از آنچه دست راستت م يده
در حقيقت انگيزة عمــل بــه اصــول و قواعــد  ،اين نكات )5ـــ4: 6متي، (»تو را آشكارا اجر خواهد داد ،تو

  دهد.دهد و رعايت آنها را افزايش مياخالقي را افزايش مي
جهــان آخــرت.  روشن است كه اين تشويقات گاهي ممكن است در همــين دنيــا باشــد و گــاه در

هاي دنيايي نيز ممكن است دروني باشند كــه روح و جــان فــرد بــه آن تشــويق آراســته گــردد. تشويق
  دست آورد.همچنين ممكن است بيروني باشند كه فرد در عالم خارج آن امتياز را به

  هاي اخالقي دنيائي درونيمشوق

دهند و به نوعي دليل بر اخالقي افزايش مي جهاني كه انگيزة افراد را براي عمل به قواعدهايي اينمشوق
إِنَّ أَكْمَــلَ الْمُــؤْمِنِينَ «: فرماينــدمي قرباام محمــدامگيرند، بسيارند. براي نمونه، عمل نزد افراد قرار مي

خوش اخالق كه با مردم رفتــاري اخالقــي  يعني مؤمنانِ ؛)99، ص 2ق، ج1407كلينى، (»إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً
ارند، داراي باالترين مرتبة ايمان هستند. ايمان يك واقعيت دروني آدميان است كه در اين جهان بــراي د

تر برخورد كند، ايمانش بــه ها در نظر گرفته شده است. بنابر اين روايت، كسي كه با مردم اخالقيانسان
  آمده است: مزاميرهمچنين در باالترين مرتبه و درجة كمال خواهد رسيد. 

كنندگان ستد و در مجلــس اســتهزايراه گناهكاران ناهران نرود و بيكه به مشورت شر يحال كسه ب شاخو
 يپس مثل درخت كند.يعت او تفكر ميهُوَه است و روز و شب در شريعت يبلكه رغبت او در شر ،نديننش

گردد و هر يدهد و برگش پژمرده نميوه خود را در موسمش ميآب خواهد بود كه م ينشانده نزد نهرها
  .)3ـ1: 1مزامير، (ك انجام خواهد بوديكند نيآنچه م

اين فقرات، حكايت از اين واقعيت دارد كه اگر كسي قواعد اخالقي مذكور را رعايــت نمايــد، از درون 
هايي وجود شود. در تمامي متون ديني چنين مشوقدرونش به خزان كشيده نمي ،احساس شادابي داشته

  باشند.عمل مي سازدارد كه زمينه
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  ي بيرونييهاي اخالقي دنيامشوق

نَ بِــرُّهُ « :فرمايندمي امام صادق مَنْ صَدَقَ لِسَانُهُ زَكَى عَمَلُهُ وَ مَنْ حَسُنَتْ نِيَّتُهُ زِيدَ فِي رِزْقِهِ وَ مَنْ حَســُ
صادق داشــته باشــد، عملــش پــاك  ؛ كسي كه زبان)105، ص2ق، ج1407كلينى، (»بِأَهْلِ بَيْتِهِ مُدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ

اش نيكــي كنــد، طــول عمــر پيــدا كسي كه به خانواده كند. وشود و رزق و روزيش افزايش پيدا ميمي
ها با نشان دادن تأثير دنيايي رعايت قواعد اخالقــي، آدميــان را بــه رعايــت آنهــا كند. اين نوع مشوقمي

  كند.تحريك مي

  هاي راجع به حيات پس از مرگمشوق

اند كه در حيات پــس از مــرگ بــه هايي براي اعمال اخالقي معرفي شدهها، پاداشاين گروه تشويق در
لُ مِــنْ ـ  مَا يُوضَعُ فِي مِيزَانِ امْرِئٍ«فرمايند: مي رسد. براي نمونه، پيامبر اكرمآدمي مي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَفْضــَ

در روز قيامت چيزي بهتر از حسن خلــق قــرار داده  در ترازوي عمل آدمي ؛)99، ص (همان»حُسْنِ الْخُلُقِ
ش او يدوان دوان آمــده پــ يرفت شخصيچون به راه م 17«س آمده است: قنشده است. يا در انجيل مر

چرا ”بدو گفت:  يسيع “شوم؟ يات جاودانيكو چه كنم تا وارث حياستاد ن يا”زانو زده سؤال نمود كه 
 يزنا مكن قتل مكن دزد يدانيرا م احكامست جز خدا فقط؟ يكو نين يو حال آنكه كس يكو گفتيمرا ن

  .)20ـ17: 10مرقس: (»“دارمكن پدر و مادر خود را حرمت يمكن شهادت دروغ مده دغاباز

  ضمانت اجرا

هايي قــرار گيــرد عيار، الزم است ذيل هر اصل و يا قاعدة اخالقي، جريمهدر هر نظام اخالقي كامل
فرد ناقض به اقتضاي نقضي كــه انجــام داده  ،يت آن اصول و قواعدتا در صورت نقض و عدم رعا

است، مورد مجازات قرار گيرد. براي نمونه، در آئين زردشت، باب خاصــي بــراي گناهــان، اعــم از 
كـــمترين درجــه دارد. هاي آنها را بيان مياخالقي و يا شرعي در نظر گرفته شده است كه مجازات

 خواني بخشــودهتوبه كــردن و پتــت يا ، patetپشيماني فرد و پَتِت ه بااست و چه بسا ك ، فرمانگناه
مــاه  يك شـود، يعني بميرد، اگر تا )Winderan(اي هر گاه كـسي ويـدراندر خانه براي نمونه، شود.

است. غذاهاي پختــه  شده خانه رود، مرتكب گناه بدان در زمستان، كسي شب نـُه در تابستان و تـا
 چنــين ب بــهو آ نـــبايد بـــه كـــار رود... آتــش ده در تابستان يك ماه و زمستان نُه شب و روزنش

 نبايد بـرده شود كه هر گاه كسي چنين كند، مرتكب گنــاه شــده اســت. در شدهتا مدت ياد ايخانه
كــب يــك بريــزد، مرت داده كـــه مــرگ روي مـحلي و در بـرده مدت، اگر كسي آب بدان خانه اين
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. البته بــراي است مقدار همين فْرَمان گناه شده و يا در مـدت مـمنوع بدان خانه اندر شود، گناهش
  .)1384 ،»آصف«ني يحس(اندهائي را در نظرگرفتهاين گناه هم مجازات

اشكال گوناگوني دارند كه در اينجا به برخي از آنهــا  ،ضمانت اجراي اصول و قواعد اخالقي
  .شوندمطرح مي

  اخروي اجرايضمانت 

تضميني اخروي دارند. به اينكه ناقض آنها در سراي واپسين و يا در  ،بسياري از اصول و قواعد اخالقي
پس «رسد. در انجيل مرقس آمده است: به مجازات مي ،زندگي بعدي (كساني كه اعتقاد به تناسخ دارند)

نكــه بــا دو ياز ا يات شــويــ داخل حاست كه شل را تو را بهتريز ؛هرگاه دستت تو را بلغزاند آن را بِبر
. و يــا در فقــرات ديگــر از همــين )43: 9مــرقس، (»ردينپذ يكه خاموش يدر آتش يدست وارد جهنم گرد

ك چشم يرا تو را بهتر است كه با يز ؛و هرگاه چشم تو تو را لغزش دهد قلعش كن«انجيل آمده است: 
رد و يشان نميكه كِرم ا ييجا يآتش جهنم انداخته شو از آنكه با دو چشم در يداخل ملكوت خدا شو

  .)49ـ47: 9مرقس، (»ابدين يآتش خاموش

  ضمانت اجراي دنيوي دروني

كَثِيرٍ الْبَصْرِيِّ فِي الْمَسْجِدِ وَيْلَكَ يَا عَبَّادُ إِيَّاكَ وَ الرِّيَاءَ فَإِنَّــهُ بن أَنَّهُ قَالَ لِعَبَّادِ«آمده است:  از امام صادق
 بن كثير بصريعبادحضرت به  )293، ص 2ق، ج 1407كلينــى، (»عَمِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى مَنْ عَمِلَ لَهُ مَنْ

در مسجد فرمودند: اي عباد! از ريا كردن بپرهيز؛ اگر كسي عملي را براي غير خدا انجام دهد، خداونــد 
نجام داده است. اين تعبير، هم مجازاتي دنيوي است و سپارد كه عمل را براي او اامورش را به كسي مي

ر هم اخروي؛ يعني خداوند سرپرستي فرد رياكار را هم در دنيا و هم در آخرت بــه غيرخــودش واگــذا
اش تواند حل كند. كسي كه خداوند سرپرســتيآيد و مشكلي را نمينميكند؛ غيري كه كاري از او برمي

شود و آن آرامشي كه بايد داشــته باشــد، كــامالً از ز درون دچار تزلزل ميرا در دنيا كنار گذاشته باشد، ا
  دهد.دست مي

  ضمانت اجراي دنيوي بيروني

هاي دنيوي ظاهري هستند. براي نمونه، كسي كــه بــه داراي مجازات ،گاه نقض قواعد و اصول اخالقي
زند، مجــازات شــده و را ميشود و يا اينكه نسبت به آنان تهمت و افتسادگي مرتكب غيبت ديگران مي
سازند. در اخالق اديان، بــراي نقــض برخــي كنند و او را منزوي ميمردم آنان را از جمع خود طرد مي
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اصول و قواعد اخالقي مجــازات در نظــر گرفتــه شــده اســت. بــراي نمونــه، در ســفر الويــان دربــاره 
اند و البتــه دو مرتكب فسق شدهاگر مردي با مردي، همچون زن بخوابد، هر «بازي آمده است: همجنس

گرايي، در درجة نخست، حكمي اخالقــي اســت. در نهي از همجنس .)20: 13الويان، (»كشته خواهند شد
شده است. چنين مواردي در اخالقيات اديان  هبراي آن مجازات در نظر گرفت ،اين فقره از كتاب مقدس

  توجه قرار گيرند. وجود دارد كه در فضاي خاص به خود بايد مورد ،گوناگون
چنان داراي اهميت است كه كــار را  ،الزم به يادآوري است، نقض برخي از قواعد و اصول اخالقي

احكــام حقــوقي بــراي آن در نظــر  ،كشاند و در جوامــع گونــاگوناز حيطة اخالق به حوزة حقوق مي
م اجتماعي، رشوه، خيانــت گناه، سرقت، تجاوز به عنف، تهمت و افترا مُخلّ نظگيرند. قتل انسان بيمي

جنبة قانوني پيــدا كــرده و  ،در امانت و... از جمله اموري هستند كه جرايم در نظر گرفته شده براي آنها
  رسد.هاي در خور ميفرد به مجازات

  توجيه نظام اخالقي

نظر اســت: اســت، ســه معنــا مــورد )Moral Justification(وقتي سخن از توجيه اخالقي ،در عرصة اخالق
دهد، اگر از معناي اول، توجيه رفتار اخالقي است. توضيح اينكه وقتي كسي رفتاري اخالقي را انجام مي

و با استناد بــه  ،او پرسيده شود، چرا اين عمل اخالقي را انجام داديد؟ او در مقام توجيه رفتارش برآمده
د. براي نمونه، فــردي كــه كند درستي عملش را مستدل نماياخالقي تالش مي يك اصل و يا يك قاعدة

هــاي مختلــف ســعي دارد ايــن عمــل كند و بــا فعاليتدر راه پايين آوردن آمار سقط جنين كوشش مي
گناه استدالل به اصل بايستگي حفظ جان انسان بي ،نابهنجار را كاهش دهد، در مقام توجيه عمل خويش

  نمايد.و آن رفتار را اخالقاً موجه معرفي مي
، توجيه خود احكام، اصول و قواعد اخالقي است. در اينجا، محققان اخــالق، بــا معناي دوم توجيه

آيند. ايــن شــاخه از دادن درستي آن احكام و قواعد برميشناختي، در مقام نشان تكيه بر مباحث معرفت
  پردازند.مباحث توجيه، اهميت فراواني در فرا اخالق دارد و فيلسوفان اخالق بدان مي

گردد. در اين معنا، هنگامي كــه يه اخالقي، در حقيقت به توجيه نظام اخالقي بازميمعناي سوم توج
رسيم، در گام نخست بايد نشان دهيم كه چرا اساساً اخالقي بودن كاري پســنديده به توجيه اخالقي مي

كه از  كرددر گام دوم، بايد اثبات  )Why to be moral(؟و چرا بايد اخالقي باشيم )27ص ، 1995، (ورناست
  نظر ماست، بهتر و قابل عمل است.اخالقي متعدد، نظام اخالقي كه مدهاي ميان نظام
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ويژه توجيه نظام اخالقــي از اهميــت هب ،، در ساختار اخالق اديان، موضوع توجيه اخالقيحالهر به
در اديــان به اين موضوع توجه نمــود كــه  الزم است در ارائة نظام اخالقي كامالً. ي برخوردار استيباال

اند و پــذيرش نظــام اعتبار نظام اخالقي خود، به چه صورتي وارد عمل شدهدادن براي نشان  ،گوناگون
  اند.اخالقي خودشان را چگونه مستدل نموده

  علم اخالق

دانشي است كه بــه بررســي نظــام  ،علم اخالقبايد گفت: اكنون و پس از بررسي تحليل نظام اخالقي، 
پــردازد. هاي فلسفي راجع به نظام اخالقي ميها و همچنين تحليلن با ساير حوزهاخالقي، و ارتباطات آ

پــردازد. علــم اخــالق و اي وســيع دارد و بــه موضــوعات متنــوعي مياساس، علم اخالق، گسترهبراين
كــه بــه توصــيف  »اخــالق توصــيفي«به سه عرصــة  ،در مسير تبيين نظام اخالقي ،هاي اخالقيپژوهش

كه در مقام كشف و يا تأســيس نظــام اخالقــي اســت، و  »اخالق هنجاري«پردازد، ي ميهاي اخالقنظام
هاي اخالقــي، هاي عقالني و فلسفي در حوزة حقايق، مفاهيم، احكام و گزارهپژوهشيعني  »فرااخالق«

علــم قابل توجيه و دفــاع اســت.  شود. در اديان گوناگون نيز اين نگرش به علم اخالق كامالًتقسيم مي
  بررسي و تحليل نطام اخالقي آن دين و ارائة آن نظام اخالقي.عبارت است از:  ،الق در هر دينياخ

  گيرينتيجه

برخــوردار اســت. زيادي گذشت، امروزه پرداختن به مباحث اخالقي در اديان، از اهميت براساس آنچه 
فرســا طاقتتحقيق در اين عرصه، به جهت گستردگي و پراكندگي موضوعات، كــاري بــس دشــوار و 

است. اگر در عرصة مطالعات اخالقي در اديان گوناگون، ساختاري مشخص در دست داشته باشيم، در 
تر عمل خواهيم كرد. با بررسي اخالق در اديان گونــاگون، كشــف ســاختاري معــين و راه تحقيق موفق

، گوناگونيان . در ادهدف تحقق اين هدف تدوين يافته است ، بااست. اين پژوهشپذير امكانمشخص 
شناختي و الهيــاتي شناختي، انسانشناختي، ارزششناختي، معرفتهستي يهانظام اخالقي براساس بنيان

نظر قــرار ن، نخست الزم است اين مبــاني مــوردبراي كشف اركان اخالقي هر ديكه  شكل گرفته است
نــين، در داخــل هــر نظــام به تحليل اخالق آن دين همت گمارده شــود. همچ ،گيرند و با آگاهي از آنها

ي، قواعد اخالقي، بيان عوامــل انگيزشــي، بيــان يارزش، اصول مبنا ةكم شش عنصر نظرياخالقي، دست
كنندة خوبي و بدي نقش ترازوي تعيين ،ارزش ةشود. نظريضمانت اجرا و توجيه نظام اخالقي ديده مي
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گــاه اي هستند كه هيچو قواعد اخالقي احكام ،اصول مبنايي آن .رفتارها و صفات اختياري آدمي را دارد
انــد. قواعــد اخالقــي نيــز آن راه حل مشكالت اخالقي ،شوند و در تعارضات اخالقيكنار گذاشته نمي
ولي در هنگام تعارض با اصــل  .شوندمي مورد عمل واقع ،اي هستند كه در حالت عادياحكام اخالقي

ار گذاشته شوند. در كنار هر اصل و قاعدة اخالقــي، اي ديگر، ممكن است براساس ضوابطي كنيا قاعده
احتمال رعايت اصول و قواعد مزبــور  ،مورد توجه قرار گيرند. اين امور ها و تنبيهاتيالزم است تشويق

ســازند. نظر وارد مير به عرصة زندگي پيروان دين مــوردتصورتي جديرا بهآنها  دهند ورا افزايش مي
كنــد و هم دليل درستي عمل به اخالق را بيــان مي: دست كم به دو معناست توجيه در نظام اخالقي نيز

دهد. با توجه به اين تبيــين، علــم اخــالق و نظر را نشان ميل درستي عمل به نظام اخالقي موردهم دلي
و » اخالق هنجاري« ،»اخالق توصيفي«در سه عرصة  ،در مسير تبيين نظام اخالقي ،هاي اخالقيپژوهش

  هاي اخالقي، بايد كار خود را سامان دهند.در حوزة حقايق، مفاهيم، احكام و گزارهفرا اخالق 
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