
 

  

 

 

شمندان معتقدند که ارزش اخالقی هویت خاص خود را دارد و قابل تحویل به  چکیده: برخی اندی

شه ست. جرج مور با اظهار چنین اندی ای، نتیجۀ خاص بودن ارزش اخالقی را این امور غیراخالقی نی

بر آن « ینایعیع»شییناسییی نیسییت و واا ونوان قابل بررسییی در وموط یعیعی از جممه روانداند که می

بیند و تالش نهد؛ اما در ادامه، نایعیعی خواندن ارزش اخالقی را از این حیث دچار مشیی ل میمی

کند. یم بودن آن را تعیین کند. او به وجود ابهاط در این مسییهوه اقرار هایی دیگر، نایعیعیکند از راهمی

پس از مور، در میان متف ران دیگری هم این ابهاط ادامه پیدا کرد و همواره بر سییر تمایم میان یعیعی و 

رو، نایعیعی و چگونگی نایعیعی بودن ارزش اخالقی بحث و جدل وجود داشته است. در مقاوۀ پیش

است، ابهامات  تهکوشش شده است با روش توصیف و تحمیلِ معاحثی که در این زمینه انجاط گرف

 های موجود،موجود در این زمینه آش ار شود. در نهایت، نتیجه گرفته شده است که با توجه به ابهاط

ساس، از وناوین  ست از ا ای آن از وناوین جنظر کنیم و بهصرف« گرایینایعیعی»و « نایعیعی»بهتر ا

   ده کنیم.ناپایری آن استفاتحویلایجابی برای بیان موضع خود در زمینۀ استقالل ارزش اخالقی و 
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 مقدمه

ارزش اخالقی را  ،فیمسیییوفان اخالق برخی

نایعیعی و اح اط اخالقی را  1یک ویژگی 

ستهحاکی از چنان ویژگی ن از ایاند. ای دان

یییاد   2گراییدیییدگییاه بییا ونوان نییایعیعی

شیییود. سیییابقۀ نایعیعی دانسیییتن ارزش می

گردد. اسیییاس اخالقی به جورج مور برمی

اسییت  آن 3معانی اخالقکار مور در کتاب 

کییه نشییییان دهیید ویژگی خوبیِ اخالقی 

صدد تعریف سانی که در  ست و ک ناپایر ا

ۀ دچار مغاوط ،اندتعریف این ویژگی برآمده

اند. مراد مور از مغاوطۀ شییده 4گرایانهعییعی

ر اش بگرایانه چیسیییتو او در مقدمهیعیعی

کند که در چاپ دوط کتاب تصیییریي می

ین مغاوطه ارائه کتابش، معنای واحدی از ا

ست ست و د سه معنا خمط نداده ا کم میان 

ست. با این حال، وی ی ی از معانی  کرده ا

 کردن معرفی»مورد نظرش از این مغاوطه را 

وی  محمو خالقی بییا  بی ا عی یییا خو ی ع ی
یمی ی ف  ,Moore) کنییداوالط می «متییا

                                                           

1  . nonnatural. 

2  . nonnaturalism. 

3  . Principia Ethica. 

4 naturalistic fallacy. 

هایی صیییورت گرفته اسیییت تا با تالشتا کنون  .4

عی ی ع ی فظ  وطییۀ ح مغییا خالق، از  یی در ا گرا

1993b: 17).  این یعنی خوبی اخالقی نه

تافیمی ی؛ بم ه  نه م ویژگی یعیعی اسیییت 

 5یک ویژگی نایعیعی است.

یدن ارزش اخالقی خود  نام نایعیعی 

منجر به پیدایش مشیی التی شییده اسییت که 

ی مهم برای هاتوان آن را ی ی از چاوشمی

گرایی در باب اخالقیات دانسیت. توصییف

 که یعیعی و نایعیعیدر این میان، اصییل این

با ی دیگر دارند،  چیسیییت و چه تمایمی 

بسیییار محل اختالف واقع شییده اسییت. به 

گفتۀ برخی نویسییندگان، به همان میمان که 

عی ی ع ی تی  مورد درسیییی یی یییا در  گرا

رد مو گرایی بحث شییده اسییت، درنایعیعی

چگونگی تمییایم این دو از ی ییدیگر نیم 

 ,Ridge) بحث صیییورت گرفته اسیییت

جایی تصیییریي  .(2019 مور خودش در 

 معییانی اخالقکنیید کییه او در کتییاب می

سته است به گونه روشن  ،ای قابل دفاعنتوان

نا  چه مع به  قاً  که خوبی اخالقی دقی ند  ک

مار می به شییی نایعیعی  یدیک ویژگی   آ

(Moore, 1942: 582).  

ها از گرایانه اجتناب شییود. ی ی از این تالشیعیعی

مای ل روس  بود که در وین یرفداری از  سیییوی 

یانۀ ت اممی به اخالق، معتقد بروی رد یعیعت ه گرا

ست. )ودط ارت اب مغاوطۀ یعیعی  ,Ruseگرایانه ا

( برای مشاهدۀ بررسی تفصیمی این دیدگاه، 1986

 .1322ر.ك: وسگر پورومی و شیخ رضایی، 
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 نظرهامقاوۀ حاضر، با مرور اختالف در

 بییه« نییایعیعی»و « یعیعی»دربییارۀ معنییای 

گرایی اشیییاره های موجود در نایعیعیابهاط

کنیم و در صیییدد پاسیییخ به این سییی ال می

با وجود این  ،اهگونه ابهاطهسیییتیم که آیا 

کاربرد ونوان  ما در  نان  و « نایعیعی»همچ

تهمل  وموجه هستیم یا خیر« گرایینایعیعی»

وه نشییان خواهد داد که همینۀ حفظ در مسییه

 این ونوان به قدری زیاد اسیییت که حاف

 ویژه با توجه بهسییازد؛ بهتر میآن را معقول

ی به راحت ،که وناوین ایجابی جایگمینآن

در دسیییترس و برای بیان مقصیییود گویاتر 

 هستند. 

شینۀ موضوع، باید گفت که  دربارۀ پی

، «یعیعی»از  رنظومعاحث متعددی دربارۀ م

جاط شییی« گرایینایعیعی»و « نایعیعی» ده ان

ضر نیم به برخی از این  ست و در مقاوۀ حا ا

هد شییید.  عاحث اشیییاره خوا ما ویژگی م ا

سهوه از این زاویه  ضر ورود به م پژوهش حا

 کار گرفتنح مت به اسییت که از اسییاس،

ا زیر ر« گرایینایعیعی»و « نایعیعی»ونوان 

ن د جایگمین کردن ایبرد و پیشنهاس ال می

ائه تر را ارونوان با وناوین ایجابی سرراست

ای به زبان فارسیییی با ونوان دهد. مقاوهمی

 بر تهکید با اخالق در یعیعی هایویژگی»

)حشیییمتی و دیگران، « شییییفر وئندئو ۀنظری

( منتشر شده است که گمارش خوبی 1327

های مختمف دربارۀ تمایم یعیعی از دیدگاه

نایعیع ئه میو  با این حال، مقاوۀ ی ارا دهد. 

ماکور نیم به منظور دفاع از معیاری مناسب 

نایعیعی سیییامان  برای تمایم میان یعیعی و 

یافته و پس از بررسیییی معیارهای مختمف، 

ه، کند. در نتیجنظریۀ مختار خود را ذکر می

روی رد مقاوۀ حاضییر با آن مقاوه و مقا ت 

ر و سییی کنددیگر از این دسییت تفاوت می

 یرد.گمتفاوت را در پیش میکامالً بحثی 

 «عیطبی». اختالفات گسترده در تعریف 0

اه شیییاید در نگ« نایعیعی»و « یعیعی»ونوان 

بیش واضییي داشییته  ومعنایی کم  نخسییت،

باشییید؛ اما هنگامی که در بسیییتر معاحث 

ناوینی صورت وه است، بهفمسفی قرار گرفت

هاط  یادی ازبرانگیم جموه کرده و حجم زاب

فان را صیییرف چگونگی  حث فیمسیییو عا م

ن دویل ه آها کرده اسیییت. این بتعریف آن

 از امر نایعیعی ،اسییت که در فمسییفۀ اخالق

شیییود. اگر غیر از معانی رایج آن اراده می

و « گرایییعیعی»بخواهیم فهم درسیییتی از 

در اخالق داشییته باشیییم، « گرایینایعیعی»

« عییعی»ابتدا  زط اسییت تعریفی روشیین از 

در دست داشته باشیم تا بر اساس آن، مراد 

شیین گرایی را روگرایی و نایعیعیاز یعیعی
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سییییازیم. در ادامییه، بییا توجییه بییه برخی 

صورت گرفته تالش هایی که در این زمینه 

است، به ومق اختالف و ابهاط در این زمینه 

 پی خواهیم برد.

 ایگرا و رابطه. رویكردهای تقلیل0-0

ست که  1پدیوید کا  سوفانی ا از جممه فیم

به تعریف نگاه را در  «یعیعی»های مختمف 

قممروهییای مختمف فمسیییفییه از ی ییدیگر 

دهد و سپس هرکداط را نسعت تشخیص می

سییینجد. وی اووین نگاه به حوزۀ اخالق می

ند. می 2ایگرا و رابطههای تقمیلرا نگاه دا

هییا ای از ویژگینگییاه، مجمووییه در این

 هایونوان ویژگیع و مسیییمم بهیور قایبه

یۀ شییوند و یعیعی بودن بقیعیعی معرفی می

ا با هها منوط به ارتعاط شییایسییتۀ آنویژگی

شیییود. کاپ این مجمووۀ پایه دانسیییته می

ای را این مشیی ل اصییمی روی ردهای رابطه

مجمووییهدر حیی :دانییدمی وی کییه  ای از ا

هییای یعیعی ونوان ویژگیهییا بییهویژگی

د، معیاری برای یعیعی بودن نشومعرفی می

پ، د. به گفتۀ کاشوها ارائه نمیاین ویژگی

معیییاری ارائییه می ین  شیییید، مییا اگر چن

سعت ن به یور مستقیم،ها را توانستیم آنمی

های اخالقی بسییینجیم و یعیعی به ویژگی
                                                           

1  . David Copp. 

2  .reductionist and relational approaches 

مان هن یا نعودنشان را تشخیص دهیم، بهبود

نِ های دروصورت که یعیعی بودن ویژگی

 شد. این یعنی اگرپایه سنجیده می مجمووۀ

چنان معیاری موجود بود، برای تشیییخیص 

نیازی  ها دیگریعیعی بودن یا نعودن ویژگی

جاع آن یه وجود به ار پا وۀ  به مجمو ها 

ساً روی ردهای تقمیل سا شت. پس ا گرا ندا

هییا حییرفییی بییرای گییفییتیین نییدارنیید؛ آن

گرایی در اخالق را وابسییته به ارجاع یعیعی

به ویژگیهاویژگی  های یعیعیی اخالقی 

عی که معیاری برای یعیآنیکنند، بپایه می

 ،سیییوها ارائه دهند. از آنبودن آن ویژگی

ئه می یاری ارا به اگر مع یازی  ند دیگر ن داد

جه، از نظر  یل و فروکاهش نعود. در نتی تقم

های  کاپ، اشییی ال اسییییاسیییی روی رد

 رایار بودط ارائۀ معی ،ایگرا و رابطهتقمیل

 ,Copp) ها اسییییتیعیعی بودن ویژگی

2007: 36). 

 «طبیعی». تعاریف نمایشی از 0-8

وی ر ،«یعیعی»روی رد دیگر بییه تعریف 

اسییت. در  3های نمایشیییآوردن به تعریف

هایی از اشیییام معمووی این روی رد به نمونه

مانند میم و صییندوی اشییاره و سییپس گفته 

 ،هییای یییعیییییعیییشییییود کییه ویییژگیییمییی

3.ostensive definition. 
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هسییتند که برای ارائۀ توضیییي هایی ویژگی

کاملِ اموری مانند اشییییام مورد اشیییاره به 

ها نیاز اسییت. اما دیوید کاپ این روش آن

بودن را هم برای تشخیص یعیعی یا نایعیعی

دانیید؛ زیرا هییای اخالقی کییارا نمیویژگی

نایعیعی که گرا مییک  ند  وا ک ند اد توا

های برای تعیین کاملِ امور نیاز است ویژگی

 ها نیم ذکر شود. خالقی آنا

 گرا بگوید مرادشمم ن است یعیعی

مل کا یعیعیتوضییییي  ،از توضییییي کامل

اسییت؛ اما در این صییورت، سیی ال متوجه 

ید جا باشییود و در اینمی« توضیییي یعیعی»

که مراد از توضییییي یعیعی  روشییین کرد 

شود که  سخ داده  ست پا ست. مم ن ا چی

 1مراد از توضییییي یعیعی، توضییییي وممی

اسیییت. کاپ معتقد اسیییت که اگر چنین 

به تعریف  یازی  جوابی داده شیییود، دیگر ن

نمایشییی از یعیعی وجود نخواهد داشییت و 

هرچیمی  ،توان گفییت مراد از یعیعیمی

است که قابل توضیي وممی باشد؛ یعنی در 

شدوموط   :Copp, 2007) قابل مطاوعه با

به تعریفی جدید از  .(36 با این حسیییاب، 

 نی تعریف بر اسیییاس ارتعاط با، یع«یعیعی»

 رسیم.وموط می

                                                           

1 . scientific account. 

 . تعریف طبیعی بر اساس ارتباط با علوم0-3

همان تعریفی اسیییت که جرج  ،این تعریف

ونوان موضییع را بهگاط، آناووینمور نیم در 

چند در ادامه آن را کند؛ هرخود اوالط می

ه هنگامی کداند. مور کننده نمیچندان قانع

یمی ی متافعیعی و غیرخوبی اخالقی را غیری

کند مراد خود کند، تالش میمشیییاهده می

ند تا روشیین ک« متافیمی ی»و « یعیعی»را از 

 بودنِ متافیمی یغیریعیعی و غیر از این راه،

خالقی را نشییییان دهیید. وی در  بی ا خو

د کناش بر چاپ دوط کتاب، اقرار میمقدمه

کییه در تعریف یعیعی بر معنییای واحییدی 

ته و  نداشییی فاوت و تمرکم  چند تعریف مت

ست.  سازگار با ی دیگر ارائه داده ا حتی نا

ویژگی »بییا این حییال، بهترین تعریف از 

هییای را کییه بتوانیید همییۀ ویژگی  2«یعیعی

داند: هر یعیعی را پوشیییش دهد، چنین می

جممییه ویژگی عی )از  ی یع وموط  ای کییه 

ا ب ؛دار بررسی آن باشندشناسی( وهدهروان

وحییا ، اگر خوبیِ  اخالقی را یییک این 

 اش آن اسیییتویژگی یعیعی بدانیم،  زمه

که خوبی اخالقی قابل یرح و بررسیییی در 

ی( شناسی ی از وموط یعیعی )از جممه روان

یعیعی بودن ویژگی در مقابل، غیرباشییید. 

که ویژگی  نای این اسییییت  به مع اخالقی 

2  . natural property. 
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موضیییووی نیسیییت که بتواند در  ،اخالقی

ی ررسییشییناسییی بوموط یعیعی از جممه روان

یمعد. د، بم ه وممِ خاص خودش را میشییو

 نیم هر« ویژگی متییافیمی ی»مراد مور از 

مییافوق  شییییمای اسییییت کییه بییا ویژگی

ارتعییاط دارد، از همییان نوع   1محسیییوس

عیعی ی شییییمارتعایی که ویژگی یعیعی با 

یژگی بودن و متافیمی یغیردارد. در نتیجه، 

 که مرتعط با شیییمسییت اخالقی به این معنا

 ,Moore) ق محسیییوس نیسییییتمییافو

1993b: 13). 

دیوید کاپ دویل توسل به وموط برای 

کاین میدر گرایی را معرفی یعیعی ند  ه دا

قابل اوتمادترین منعع برای شیییناخت  ،ومم

تجربی دانسته شده است. اما کاپ این دویل 

ها که از نظر او تن؛ چرایابدکننده نمیرا قانع

ت و نیسومم  ،راه رسیدن به شناخت تجربی

های دیگری هم برای کسییب شییناخت راه

کییه کییاپ تییجییربییی وجییود دارد. چیینییان

های ما از گوید، بسییییاری از شیییناختمی

تجربی اسییییت،  ،خود و محیط ایرافمییان

های وممی حاصییل شییده که با روشآنیب

جه می جای باشیییید. وی نتی به  که  گیرد 

تعریف یعیعی بر اساس ارتعایشان با وموط، 

ی بدانیم که قابل شییناخت چیمیعیعی را آن

                                                           

1  . Supersensible. 

ر ومم قابل مطاوعه تجربی باشیید؛ حال چه د

 .(Copp, 2007: 36) باشد چه نعاشد

جورج مور در ادامیۀ تف ر خود، در 

اش بر چاپ دوط کتاب، تفسیر وممی مقدمه

ید از یعیعی را آن ید و شییییا با که  نه  گو

نده نمیقانع ودوینکن با ماس  ند. تو در   2دا

وه را به این همسییی ،مقدمۀ خود بر کتاب مور

دهد که اگر بخواهیم صییورت توضیییي می

 بر تفسییییر وممی از یعیعی پایعند بمانیم و بر

یه پا نایعیعی قممداد  ،این  خوبی اخالقی را 

وه از دو جهت ن مسیییهکنیم، نیاز اسیییت ای

که نشییان داده شییود د: ی ی اینشییوت میل 

سیوممی مانند روان ستگی ندارد  ،شنا شای

به ارزش اخال قی بپردازد؛ چرا که اگر که 

بل یرح  قا ارزش اخالقی در چنین ومومی 

هد بود. دیگر  نایعیعی نخوا باشیییید، دیگر 

شن  کهآن د آن چیمی که یک شوباید رو

از  ات وگرداند چیستومم را ومم یعیعی می

یعیعی این راه مالك روشییینی برای غیر

دانسیییتن وممی که در آن از ارزش اخالقی 

 ،اشیییم. از نظر مورداشییته ب ،شییودبحث می

ستند که بهاین نجاط راحتی قابل اها کاری نی

ن دهد از ایترجیي می او این،و بنابر باشیییند

گمینه دست ب شد و به گمینۀ دیگری برای 

 ,Baldwinتعریف یعیعی روی آورد )

2  . Thomas Baldwin. 



  محمدعلی مبینی/ ناطبیعی گرایی در اخالق و ابهام های آن

 

 
293 

 

 

 

1993: xxii-xxiii).  این گمینۀ دیگر را

یمی ی بییه می ف متییا نووی روی رد  توان 

سییت که در ادامه به آن دان« یعیعی»تعریف 

 پردازیم.می

 «عیطبی». رویكردهای متافیزیكی به تعریف 0-4

صالح  ست که یعیعی بودن یک  مورا آن ا

به این می یک ویژگی ویژگی را  که  ند  دا

ود ای باشد که وجگونهباشد؛ یعنی به 1ومّی

آن در شییرایط مناسییب، موجب برخی آ ار 

شییود. بر این اسییاس، نایعیعی بودن خوبی 

به این معنا اسیییت که خوبی یک  اخالقی 

سیری دیگر  ست. با چنین تف ویژگی ومّی نی

شود نیاز نیست  چه ومومی یعیعی مشخص 

شود که  ستد ل  ست ا ستند و نیم  زط نی ه

شیییناسیییی شیییهنیت پرداختن به خوبی روان

یری چنین تفس باودوین نیم اخالقی را ندارد.

ایرد پاز نایعیعی بودن خوبی اخالقی را می

و معتقیید اسییییت مییا وممی نییداریم کییه 

ومّی خوبی های اش بررسیییی نقشدغدغه

-Baldwin, 1993: xxii) اخالقی باشد

xxiii). 

دیوید کاپ این روی رد را در قاوب 

. به گفتۀ کندروی رد متافیمی ی بررسی می

ویژگی یعیعی یییک مقووییۀ  چونکییاپ، 

                                                           

1  . Causal. 

ساس  ست، اگر بتوان آن را بر ا متافیمی ی ا

صطالحات متا سیار  ،فیمی ی تعریف کردا ب

کاپ  حال،  با این  هد بود.  ناسییییب خوا م

نه های مختمفی را برای این مقصیییود گمی

ند و هیچمطرح می قانعک نده کداط را  کن

 تعریف ،هییایییابیید. ی ی از این گمینییهنمی

یت اسیییت؛ چنان که یعیعی بر اسیییاس ومّ

ی جهان ،شیییود جهان یعیعیگاهی گفته می

که دارای نظم ومّی  کاپ باشیییداسیییت   .

داند که این میدر مشیی ل این پیشیینهاد را 

او ً، این فرض که نظم یعیعی جهان از نوع 

ست و گاهی  ،نظم ومّی شده ا ست ا عات ن ا

 ترین سیییطيشیییود که در بنیادیگفته می

شیییود و  انیاً، یعیعت، ومّیت مشیییاهده نمی

 های فرایعیعیبسییییاری از مردط به دیدگاه

ا مثالً آفرینش جهان ردربارۀ ومّیت قائمند و 

معمول ارادۀ خداوند دانسته، فرایند آفرینش 

 دانند. را یعیعی نمی

مم ن اسیییت در پاسیییخ گفته شیییود 

هان یعیعی از نظم  که در تعیین ج گامی  هن

یت ومّی سیییخن می  یعیعیگوییم، مراد ومّ

اد از  زط اسییت مر ،اسییت. در این صییورت

اپ، گفتۀ کومّیت یعیعی روشیین شییود و به

رین راه آن است که بگوییم مراد از آن، بهت

ح که ت ت قوانین وممی قرار ومّیتی اسیییت 



293 

 

 0410  بهار و تابستان،  82فلسفی، شماره  تأمالتدوفصلنامه علمی  

 

 

ست که دوباره شد. اینجا شته با مت سبه  دا

یده  تعریف یعیعی بر اسییییاس وموط کشییی

توان گفت جهان سادگی میشویم و بهمی

جهانی اسیییت که در وموط مطاوعه  ،یعیعی

شییود؛ پس دیگر نیازی به پیش کشیییدن می

 ,Copp) ومّی نخواهیید بودمفهوط نظم 

ند  .(37-38 :2007 با این حسیییاب، ترف

ودوین برای گریم از مشییی الت  با مور و 

ساس ارتعاط با وموط راه  ،تعریف یعیعی بر ا

جایی نمی به تعریف برد و نمیبه  ند  توان

ته یت دل خوش کنند. اوعیعیعی بر اساس ومّ

به این راه تافیمی گویا مور چندان  ی کار م

ان نداشته است و در ادامۀ معاحثش نیم ایمین

چاپ دوط مه بر  قد هایدر م هاد  ، پیشییین

 کند. دیگری را مطرح می

نه کاپ گمی ید  ای دیگر را برای دیو

کند تعریف متافیمی ی از یعیعی مطرح می

کییه بییه تیعیع دییوییید اسییییت  و آن ایین

آرمسترانگ، جهان یعیعی را مجمووۀ امور 

 منیید بییدانیم. ی ی ازمنیید و م ییانزمییان

مش الت این تعریف از نظر کاپ آن است 

ا ههای افالیونی، ویژگیکه در برداشیییت

در زمان و م ان قرار ندارند و با این حال، 

به وجود ویژگیمی ئل  قا  های یعیعیتوان 

های یعیعی شییید. با این حسیییاب، ویژگی

مان ماً ز ند و م انومو ته م ند. اوع ند نیسیییت م

به ویژگی  های یعیعیاموری که متصیییف 

خودشییان در زمان و م ان قرار  ،شییوندمی

های دارند؛ اما چنین چیمی در مورد ویژگی

که  اخالقی هم صییییادق اسییییت و اموری 

 ،شییوندهای اخالقی میمتصییف به ویژگی

ستند. پس تمایمی از مند و م انزمان مند ه

میییان ویژگی وحییا   هییای یعیعی و این 

شود. مم ن است پاسخ اخالقی ایجاد نمی

هان یعیعی متشییی ل داده شیییود از  که ج

وه مانمجمو ند و م انای از امور ز ندم  م

هایی که توأط با ویژگی ایاسییت؛ مجمووه

ه چبرای ارائۀ توضییییي یعیعی کامل از آن

ست. اما در این مجمو ست به آنها نیاز ا وه ا

نانبه کاپ، چ یدۀ  ته وق که پیش ازاین گف

شد، هنگامی که پای توضیي یعیعی به میان 

 مندی ود، دیگر نیازی به مفهوط زمانآیمی

بود؛ م ییان نخواهیید  مراد از  زیرامنییدی 

ود و شییتوضیییي وممی می ،توضیییي یعیعی

به نا این  سیییت که یعیعی هر چیمی آن مع

 است که در وموط قابل مطاوعه باشد. 

نۀ دیگر  ،والوه بر این کاپ دو گمی

نید و کبرای تعریف متیافیمی ی مطرح می

که نمیکداط را موفق هیچ ند. ی ی این  دا

هییای ویژگی ،هییای یعیعیبگوییم ویژگی

های واقعی امور کننده یا ویژگیتوصییییف

 ندر آ. کاپ مشیی ل این گمینه را هسییتند
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گرایییان نیم ضیییمن دانیید کییه نییایعیعیمی

ا ههای اخالقی، آنخواندن ویژگی نایعیعی

ند و پستوصییییفی و واقعی میرا   ، ایندان

رایی و گایم میان یعیعیتواند تمکار نمیراه

 د؛کنگرایی را در اخالق مشییخص نایعیعی

که جهان یعیعی را جهان مادی یا دیگر آن

فیمی ی بدانیم و اشییی ال این گمینه از نظر 

ر گرایی دکاپ این اسیییت که میان یعیعی

یمیییکاخالق و مییادی ف یی و  یی گرا گرا

ایانی گرپیوند ضروری وجود ندارد و یعیعی

و گرایییانییه ر مییادیهسیییتنیید کییه تفسیییی

 ,Copp) گرایانه از اخالق ندارندفیمیک

2007: 37-38). 

ستقالل معرفت8 شناختی اخالق از علم، . ا

 های اخالقیخواندن ویژگیعامل ناطبیعی

کی از آن اسییییت فوق حییا کییه  بحییث 

عی ی یع هوم ،بودن ارزش اخالقینییا ف ی م

شن ست و رو سوفان اخالق برای فی سررا م

به اختالف زیادی در تعریف  یهاندارد و 

یعیعی و نایعیعی منجر شیییده اسیییت. با این 

یه برای حال، خوب اسیییت انگیمه های اوو

نایعیعی خواندن ارزش اخالقی بررسیییی و 

ندیشیییه از این راه  صیییحت و سیییقم این ا

جا که مور شییخصیییتی د. از آنارزیابی شییو

گرایی اسییییت، م  ر در ترویج نییایعیعی

ی گاط یرح این د یۀ او هن حث اوو عا گاه م د

تواند اندیشیییۀ اوویۀ نهفته در پشیییت این می

 رسییددیدگاه را به ما نشییان دهد. به نظر می

که هنگاط آن اندیشییه چیمی نیسییت جم آن

عاید دچار مغاوطه  تعریف مفاهیم اخالقی ن

اخالقی )که از را با امور غیرها شییویم و آن

شیییود( یاد می با ونوان امور یعیعی هاآن

تقل پایگاه مسییی ،قتعریف کنیم؛ بم ه اخال

دارد و از این رو، فمسییفۀ اخالق نیم  را خود

قل از وموط یعیعی  خاص و مسیییت دانشیییی 

 است. 

با کن اش بیشیییتر در معاحث مور و با 

به معاحثی که بعد از مور پیش آمد،  توجه 

گرایی را از نییایعیعی عییدتوان سییییه بُمی

دیگر تمیم داد: بعیید معنییاشییینییاختی، یییک

 شناختی. این چیمیوجودشناختی و معرفت

بندی دیوید کاپ هم اسییت که در تقسیییم

 اسییت. دریافتکه به آن اشییاره شیید، قابل 

گرایی در بعد معناشیییناختی به این نایعیعی

اخالقی قابل تحمیل اشییاره دارد که مفاهیم 

اخالقی نیسیییتنیید. در بعیید بییه مفییاهیم غیر

شناختی ستقل  ،وجود سر وجود م سخن بر 

تمییایویژگی هییا بییا م آنهییای اخالقی و 

که چگونه های دیگر اسیییت و اینویژگی

توان این اسیییتقالل در وجود را تعیین می

عد معرفت به کرد. ب ناختی هم اشیییاره  شییی
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های اسییتقالل راه شییناخت اخالقیات از راه

نایعیعی یان این راهدیگر دارد. برخی   گرا

هی اند و معتقد به بدیمستقل را شهود دانسته

از یریق شیییهود  بودن اح اط ارزشیییی پایه

ته با ونوان گشییی گاه  ید که از این د ند  ا

 شود.شهودگرایی یاد می

توان دریافت که اختصییاص اکنون بهتر می

هییای اخالقی بییه ویژگی« نییایعیعی»ونوان 

ست. باید گفت  شتر از کداط ناحیه بوده ا بی

اسییتقالل معناشییناختی و وجودشییناختی در 

ها سیییاری و  فاهیم و وجود یاری از م بسییی

ای ممتاز برای سیییت و شیییاخصیییهجاری ا

ناط که موجب  یات نیسیییت   گااریاخالق

ها شیییود. بسییییاری از ای برای آنجداگانه

با آن که  فاهیمی  کار داریمم ، ها سیییر و 

فاهیم بسییییط و غیر به م کاهش  بل فرو قا

مفاهیم دیگر هسییتند. بسیییاری از واقعیاتی 

وجودی  ،ها سیییر و کار داریمهم که با آن

 کهایی از اسیییتقالل به همان معن)مسیییتقل 

ین، از ابنابردارند.  برای اخالق قائل هستیم(

وجه  ،حیث اسیییتقالل مفهومی و وجودی

خاصییی وجود ندارد که همه را یک یرف 

با ونوان  یاد از آن« یعیعی»قرار دهیم و  ها 

 کنیم و اخالق را در یرف دیگر قرار داده

 بنامیم.« نایعیعی»آن را  و

یهبه نظر می مل اوو وا که رسیییید  ای 

 سیییوی تمایمفیمسیییوفان اخالق را بهبرخی 

نایعیعی سیییوق داده و از معاحث  یعیعی و 

شت کرد، حیث مور هم می توان چنین بردا

اسیییت. در واقع،  شیییناختی مسیییهوهفتمعر

 ایگونهبه اسیییتقالل وجودی در اخالقیات

ستقالل معرفت ست که به ا ها شناختی آنا

قالل  ت ین اسییی جر شییییده اسییییت و ا ن م

ناختی است که اخالق را در برابر شمعرفت

سه ست. اگر به  انۀ گامور یعیعی قرار داده ا

حث  عا نایعیعی در م تافیمی ی و  یعیعی، م

مور توجه کنیم، امور زیادی را در قممروی 

ا هیابیم که از آنتجربه و مشییاهدۀ خود می

کنیم. یعیعی یییاد می« یعیعی»بییا ونوان 

که یدن این امور از این جهت اسییییت   نام

مفهومی و وجودیشییان،  رغم تمایمهایومی

صیییورت ی سیییان و از یریق بهها همۀ آن

شرحواس پنج شناخت ،گانۀ وادی ب د. نقابل 

ها باوث شییده خصیییصییۀ تجربی بودن آن

اسیییت که قابمیت مطاوعه در ومم پیدا کنند. 

ی از قممرو ،اموری دیگر هسییتند که به کل

ند و تنها از هسیییت مشیییاهده خارجتجربه و 

واقع  دراند؛ یر تف ر وقمی قابل مطاوعهمسییی

ها مسیییائل ماورام یعیعی یا متافیمی ی و آن

. در هسیییتندخارج از قممروی جهان مادی 

ته، امور اخالقی وجود  نار این دو دسییی ک

با این که  ند  که اموری انسیییانی و این دار
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نی یم و  انیید،جهییا تمییا م راه شیییینییاخییت 

به ند. آنمنحصیییر به فردی دار نه متعمق  ها 

که ام ند  هان ماورام این ج تافیمی ی و  ور م

یک وارد بتوان آن تافیم به قممروی م ها را 

ناخت از  بل شییی قا نه در این جهان  کرد و 

یریق حواس وادی بشییر هسییتند که بتوان 

که آن ها را در ردیف امور یعیعی دیگر 

اند قرار داد. قابل شیییناخت تجربی و وممی

 ی یمتافیماموری غیریعیعی و غیر هاپس آن

به امر یعیعی و  هسیییتند و قابل فروکاهش 

  1 متافیمی ی نیستند.

این همان خصیییوصییییتی اسیییت که 

فی وجود  «م ی» ن بر  را بییه اسیییتیید ل 

های اخالقی واداشییت. او اسییتد ل ویژگی

ی ی و  یم ف متییا خود را دارای دو وجییه 

ند. جنعۀ متافیمی یشیییناختی میمعرفت  دا

اخالقی  هایح ایت از آن دارد که ارزش

م چیموری بسییییار خاص و وجیعند و با هرا

                                                           

گییانییۀ یعیعییت، مییابعییداوطعیعییه و هی سییییهگییا. 1

می طرح  م یعییه  ع ط و مراد از مییاوراما شییییود کییه 

ی شییناختای از قواود هسییتیمابعداوطعیعه، مجمووه»

است که ناظر به کل وجود است، مانند اصل ومیت 

یییا حرکییت؛ امییا مییاوراماوطعیعییه معرف نووی از 

موجودات اسیییت که فرایعیعی هسیییتند و با حواس 

بل ادراك  قا ندظاهری  باپور، « نیسیییت با :  1321)میر

(. اگر مطییابق این تعریف، مییابعییداوطعیعییه را 917

شیییناختی ناظر به کل وجود مجمووۀ قواود هسیییتی

عۀ  ند و جن غایرت دار یا م دیگر در این دن

ی گر آن است که آگاهشناختی بیانمعرفت

شهود از آن صی مانند  شناختی خا ها با قوۀ 

 اگیرد که بیا ادراك اخالقی صیییورت می

فاوت اسیییتراه ناخت مت وادی شییی   های 

(Mackie, 1977: 38).  اییین جیینییعییۀ

وجه م ی را به خود جمب شناختی تمعرفت

ن ایکرده اسیییت. حاصیییل اسیییتد ل م ی 

هنگییامی کییه در اح ییاط اخالقی  :اسییییت

ای گونییههییا را بییهروزمره دقییت کنیم، آن

یییابیم کییه مییا را ممتمط بییه وجود نووی می

یب می خاص و وج که ارزش وینی  ند  ک

بل قعووی برای آن نمی قا توان راه معرفتی 

ی شییناسییعرفتمجنعۀ رو، از این پیدا کرد و

 ,Ridge) شیییوددچیار اشییی یال میآن 

2020: 1). 

یجییه ت ن خی ،در  بر یمی کییه  چ  آن 

به  فان اخالق را  ن«نایعیعی»فیمسیییو دن خوا

عه را در گاه نمیبدانیم، آن عداوطعی ماب توان مراد از 

ست که از مفهوط نایعیعی  سیاق همان چیمی دان این 

شیییود؛ بم ه هرکداط معنای خاص خود را اراده می

کیه امور نیایعیعی از قممرو ومم ویژه آنبیه دارنید؛

شیییود خارج شیییده اسیییت، در حاوی که گفته می

عه، از ومم کنار  ماوراماوطعی عه، برخالف  عداوطعی ماب

( که اوعته 917: 1321شیود )میرباباپور، گااشیته نمی

 این ادوا جای تهمل دارد.
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خاص  ،های اخالقی کشییانده اسییتویژگی

یات و در نتیجه ناخت اخالق  ،بودن راه شییی

عۀ اخالق در ومم بوده  طاو یت م قابم ودط 

خی  بر م ن اسییییت  م عتییه  و اسییییت. ا

یانایعیعی به شیییهودی بودن گرا ئل  قا ن 

اخالقیات نعاشیییند، اما وجه مشیییترك همۀ 

خالق از ا ، خییارج کردنگرایییاننییایعیعی

گونه که . همانحیطۀ ومم و تجربه اسیییت

گراییان نیایعیعی ،گوییدمی  1میای یل ریج

که برای ارزش ند  غه دار غد ها و کمتر د

هی وممی در جهان اومامات اخالقی جایگا

های خود از ررسییییرو، در ببیابند و از این

ی جاکنند. بههای وممی اسییتفاده نمیروش

دهند و بسییییار بها می 2آن به فهم متعارف

های ما از اخالق را که ناشیییی از برداشیییت

ونوان اصییل مسییمم ، بهفهم متعارف باشیید

نایعیعیمی فان  خاو ما م ند. ا ، گراییپایر

ئل  ارزش قا قات وممی  یادی برای تحقی ز

ند.  نانهسیییت های تالش می آ تار ند رف کن

ای منییاسییییب بییا اخالقی مییا را بییه شییییوه

یدگاه ند د  وهای وممی صیییحیي تعیین کن

 های وممیمیان فهم متعارف و تعیین هرجا

د، فهم متعارف را تناقض وجود داشیته باشی

 .(Ridge, 2019) گاارندکنار می

ر اینجا سییخن که د باید توجه داشییت
                                                           

1 .Michael Ridge. 

2 .common sense. 

ی هاخواندن ویژگی«نایعیعی»بر سیییر وجه 

قسیییمت قی اسیییت که آن را مرتعط با اخال

سهشنامعرفت ستیم؛ وگرنه اگختی م ر وه دان

 گراییهای مهم نایعیعیبخواهیم شییاخصییه

به اسیییتقالل قائل شیییدن را برشیییماریم،  

یم از  ن قیییات  خال می ا هو ف م جودی و  و

های برجسییتۀ این دیدگاه اسییت. شییاخصییه

شۀ تمایم معرفت ساساً ری ه تمایم ، بشناختیا

گردد. هنگامی که برمی وجودی یک شیم

 ،چیمی وجود خاص و متمایم داشییته باشیید

مم ن اسییت راه شییناخت آن هم خاص و 

 رسییدها، به نظر میمتمایم شییود. با همۀ این

جب آن ندن ویژگی «نایعیعی»چه مو خوا

اخالقی شیده اسیت، تمایم راه شیناختی آن 

 است نه تمایم وجودی آن.

فت3 ستقالل معر ناختی اخالق از . ا ش

 دگاه فیتزپاتریک دی

ی صورتاز کسانی است که به 3فیتمپاتریک

خت اشناختی در شناستقالل معرفت ،روشن

نایعیعی یۀ  ما شییییدن آن ارزش اخالقی را 

ۀ اصییمی را دربارۀ ارزش ومسییهداند. وی می

این  ، درونوان ارزشیییی واقعیاخالقی بییه

داند که منشیییه آن را تعیین کنیم. اگر از می

را ان ار کنیم و   4اییگرسیییویی فرایعیعی

3 .W. J. FitzPatrick. 

4 supernaturalism 
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-منشییه ارزش اخالقی را در ماورام یعیعت 

عاوی  یا امر مت خدا  ته از  مثالً نشییییهت گرف

نی فالیو گر،  -ا ی یم و از سییییوی د ن نییدا

گرایی را ت ییایییب کنیم و منشییییه یعیعی

 هایت ندانیم، پس ارزشاخالق را از یعیع

به های واقعی از کجا ونوان ارزشاخالقی 

ه را از وابهاط در مسیییه آیندو فیتمپاتریکمی

ناحیۀ ابهاط در معنای مورد نظر از یعیعت و 

ست که داندامر یعیعی می . راه حل او این ا

ین مور ا مالك ا بر اسییییاس  نی را  جهییا

پایری تجربی به دو دسیییته تقسییییم تحقیق

قییابییل  این امور،برخی از از نظر او ؛ کنیم

بررسی تجربی و مطاوعۀ وممی هستند که از 

با وآن یاد میها  شیییود و نوان امور یعیعی 

ستند و واا  برخی دیگر قابل مطاوعۀ وممی نی

ندبیا وجود این  ،کیه در این جهیان هسیییت

شییوند. بر این اسییاس، با نایعیعی قممداد می

اموری وینی در ،های اخالقی که ارزشاین

 1این جهان هسیییتند، از منظر تحقیق تجربی

  غیریعیعی هسیییتنیید و  2رؤیییتغیرقییابییل

(FitzPatrick, 2008: 194-195). 

بر این اسییییاس، جهییانی کییه در آن 

کنیم دارای دو جنعه است: جنعۀ زندگی می

توصییییفی و جنعۀ هنجاری. این دو جنعه در 

حاوی که به وحا  متافیمی ی با هم تفاوت 

                                                           

1  . empirical inquiry. 

 شناختی نیم متفاوتدارند، به وحا  معرفت

عۀ تجربی و  بل مطاو قا از ی دیگرند؛ ی ی 

چنین نیسییت. مثاوی  وممی اسییت و دیگری

شان فاوت دادن این تکه فیتمپاتریک برای ن

سو زند این است که درد کشیدن از یکمی

قابل مشییاهده و بررسییی تجربی اسییت و از 

ای ارزشیییی و سیییوی دیگر، دارای جنعییه

دانیم. به هنجاری اسیییت و ما آن را بد می

پاتریک تۀ فیتم عۀ توانیم ایما نمی ،گف ن جن

شییناسییی یا یشییگاه روانهنجاری را در آزما

وانیم تمی دهیم. ما فقطشناسی نشان زیست

مل اخالقی، فه ته بد بودن از یریق  می از 

همین صورت، یک سخن درد پیدا کنیم. به

ست سخن ا  ،فریع ارانه از آن نظر که یک 

بل بررسیییی تجربی ویژگی قا ای یعیعی و 

ست سوی دیگر، با تهمل اخالقی، و نه  ،ا از 

توانیم و آزمایشییگاهی، میبا تحقیق تجربی 

 دار بودن آن پی بعریممشیی ل به بد بودن و

(FitzPatrick, 2008: 195). 

 گیرد:فیتمپاتریک چنین نتیجه می

و  قیاز حقا یاریاست که بس نیا یکیزیمتاف یادعا
، که بشری ۀ، رفتار و تجربیزندگ در آشنا یهایژگیو
ین همچنباشند،  یتجرب قیتوانند موضوع تحقیم
 ینیع یارهایمنبع مع از این حیثو  ذاتیارزش ی اراد

... معنای این سخن آن است  ما هستند یبرا یخوب
 «طبیعی» همیشهها را ها که ما آنکه همین ویژگی

2  . visible. 
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د. در انطبیعی نبوده صرفاًایم ... هرگز از ابتدا خوانده
ت سها واقع، درست این نوع تفکر اشتباه دربارۀ آن

که به نظر  رمز و رازی شدهموجب فضایی از که 
گرایی را احاطه کرده است. چگونه رسد ناطبیعیمی
های طبیعی ای از ویژگیتوانیم ابتدا مجموعهمی
ر به ای منجگونهلی از ارزش داشته باشیم و بعد بهخا

که ماهیتی ارزشی یا هنجاریِ  ای شوندویژگی
اف توان آن شکطبیعی داشته باشند؟ چگونه میغیر
داشت و میان آن دو پل زد؟ پاسخ آن است که را بر

متافیزیکی واقعی وجود از ابتدا هرگز یک شکاف 
 .(FitzPatrick, 2008: 195) نداشته است

ک بییه خوبی تمییایم میییان فیتمپییاترییی

هد و بر میارزش را نشییییان ارزش و غیر د

تحویل رفتن خاص بودن ارزش و غیرقابل

قع اکند. این در وارزش تهکید میآن به غیر

شه صراحت همان اندی ست که مور به  ای ا

ست. با این حال، اقداط او  آن را بیان کرده ا

در تعمیم و توسعۀ ارزش و تمایم نگااشتن 

بد قابل  میان کاربردهای مختمف خوب و 

ا پیشیییین ب ۀرسییید. در مقاودفاع به نظر نمی

قت »ونوان  ناختی در حقی ناشییی تهمالتی مع

خوبی و ، سیییه نوع کاربرد «ارزش اخالقی

بدی از ی دیگر تشیییخیص داده شییید که 

وعییارت بودنیید از: خوبی و بییدی ابماری، 

خوبی و بییدی نفسییییانی و خوبی و بییدی 

با مالحظۀ ارزشیییی.  بدی ابماری  خوبی و 

پدید می یان دو چیم  طۀ ابماری م  آید وراب

سیدن  صرفاً ح ایت از آن دارد که برای ر

یا  ،به هدف اوف پیمودن راه ب مناسیییب 

سب ست. در این نامنا شارها ای به جا هیچ ا

شییود؛ حتی مم ن مطموبیت ب یا اوف نمی

اسیییت اوف و ب برای ما اموری نامطموب 

شند و با این حال، از وحا  ابماری، ب را  با

مه بدانیم. وسیییی ای خوب برای تحقق اوف 

طۀ  ظۀ راب با مالح بدی نفسییییانی  خوبی و 

د آیها و امیال ما پدید میچیمی با خواسییته

ما و هر تۀ  یل و خواسییی طابق م که م چیمی 

شیییود باشییید و موجب وات و خوشیییی ما 

بد دانسیییته  ،خوب و در غیر این صیییورت

بدی می کاربرد از خوبی و  شیییود. در این 

اسییت که معنای مطموبیت و ودط مطموبیت 

نهفته اسییت. اما خوبی و بدی ارزشییی، در 

طۀ  با مالحظۀ راب نه  اصیییطالح مورد نظر، 

آید نه با مالحظۀ وسییییمه و هدف پدید می

رابطۀ چیمی با میل و خواسییتۀ ما؛ بم ه ما با 

یا ذات شیییبه نگاه  یم آن را دارای ارزش 

ابیم. اوعته هنگامی که خوبی یارزش می ضد

چیمی را تصدیق کنیم، به تعع، میل  ارزشی

یدا می ما واقع به آن هم پ کنیم و مطموب 

شیییود؛ اما این میمی متهخر اسیییت و در می

ای خوبی ارزشی دخاوتی ی هستهتحقق معنا

ندارد. تفاوت این خوبی با خوبی نفسانی را 

توان به این صیییورت مطرح کرد که در می

یل  طابق م تدا چیمی را م خوبی نفسیییانی اب

یییابیم و سیییپس آن را خود و مطموب می
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شی ابتدا نامیم؛ ووی در خوبخوب می ی ارز

یابیم و را می خوبی و ارزشیییمندی شییییم

ما معینی، شیییود )واقع می سیییپس مطموب 

1324). 

معنای  ،در این نگاه، خوبی ارزشیییی

مسیییتقل خود را دارد و نه به خوبی ابماری 

سته می سانی. درفروکا  شود، نه به خوبی نف

، «وداوت خوب است»اح اط اخالقی مانند 

کار  خاص از خوبی سیییر و  نای  با این مع

به خوبیِ با  داریم. هنگاط ح م  نه  وت  ودا

رابطۀ آن را با هدفی بیرونی  نگاهی ابماری

 هایسیینجیم و نه رابطۀ آن را با خواسییتهمی

گیریم؛ بم ه وداوت را خودمان در نظر می

از این  یابیم وتحسین و ستایش میذاتاً قابل

نامیم. پس خوب در وحا  آن را خوب می

نای خاص خود را دارد و غیر از این جا مع

معنایی اسییت که در خوب ابماری و خوب 

کنیم. این همان چیمی است نفسانی فهم می

ست؛ ووی با اوطای  شته ا که مور در نظر دا

بییه آن، موجییب برخی « نییایعیعی»ونوان 

                                                           

والوه بر فیتمپاتریک، فیمسیییوفان دیگری نیم در  .1

شۀ مور به  هنجارمندبودن مفاهیم اخالقی تحمیل اندی

اند. اصییل این هنجارمندی قابل قعول به اشییاره کرده

رسیید؛ اما کسییانی مانند فیتمپاتریک اقداط به نظر می

د رسیییاند که به نظر میدی کردهتعمیم این هنجارمن

ای دیگر از این تعمیم دارای اشییی ال اسیییت. نمونه

کسیانی که اقداط به تعمیم هنجارمندی کرده اسیت، 

 ها و ایرادها شده است. ابهاط

ست  ش ال دیدگاه فیتمپاتریک این ا ا

هاده  مایمی نن بدها ت یان این خوب و  که م

ها نگاه هنجاری و ارزشی است و به همۀ آن

او حتی بد دانسیییتن درد و  1.ی سیییان دارد

بدِ ارزشیییی می یک  قد رنج را  ند و معت دا

توان به آن دسیت اسیت با تهمل اخالقی می

یافت. این در حاوی اسییت که درد در زمرۀ 

به این معنا که  بدهای نفسیییانی قرار دارد؛ 

درد مطابق میل ما نیسیییت و برای ما امری 

ت. آری ایجاد درد برای کسی نامطموب اس

زش اسییت و به وحا  اخالقی ار یک ضیید

وممی ناپسییند و قعیي اسییت. تفاوت اسییت 

که درد را یک چیم بد بدانیم و یا میان این

ایجاد درد برای کسی را یک کار بد و ضدّ 

معنای ی سییان  ،ارزش قممداد کنیم. این دو

صورت که ایجاد  ندارند. ما هرگم به همان 

درد و رنج را برای کسییی یک ضییدّ ارزش 

درد کشییییدن خود را یک ضیییدّ  دانیم،می

کنیم، بییا ارزش و امری قعیي قممییداد نمی

فهوط ناپایری مپل بمومفیمد اسیییت که دویل تقمیل

حیال، دانید و بیا اینخوبی را هنجیارمنیدی آن می

هنجییارمنییدی مفهوط خوبی در اخالق را شیییعیییه 

نا ندی مع جارم ودۀ  هن قا تد ل پیروی از  در اسییی

( Bloomfield, 2006دانیید )ویتگنشیییتییاین می

 .1322برای نقد این دیدگاه ر.ك: مثمر و کالنتری، 
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سیییت و از این منظر که برخالف میل مااین

 دانیم. آن را بد می

تف یک میان خوب و بد نفسیییانی و 

امری روشیین اسییت.  ،خوب و بد ارزشییی

اندیشمندان اسالمی هنگاط برشمردن معانی 

حسیین و قعي، یک معنای آن را مالئمت و 

با نفس دانسیییته و آن را خارج از مناف رت 

عاحث اخالقی می بهقممروی م ند.  تدان ۀ گف

وۀ ه، حسییین و قعي در این معنا به مسیییانآن

که وات و اوم برمی گردد و در هر مورد 

وات می برد و آن را مالئم نفس از چیمی 

ند کح م به خوبی آن می ،یابدبا خود می

ن و در جایی که از چیمی اشمئماز دارد و آ

با خ نافر  بدی آن ح م ود میرا م به  بد  یا

 .(941 :1374)مظفر،  کندمی

به بد دانسیییتن درد  جه،  نای در نتی مع

بودن و بیماری از آن است که این نامطموب

شییناختی و زیسییتی و قابل خود امری روان

بررسیییی تجربی و مطاوعۀ وممی اسیییت. ما 

توانیم به بررسییی تجربیِ خوشییایندها و می

ها بپردازیم و از مسییییر انسیییانبدآیندهای 

بارۀ مختمفی در هایتحقیق تجربی به سیی ال

ینآن یم. از ا ه رو، اقییداط هییا پییاسییییخ د

فیتمپاتریک در تعمیم نگاه ارزشی به خوب 

 نکردخارج  ،و بدهای نفسییانی و در نتیجه

بل قعول آن قا ها از حوزۀ مطاوعات تجربی 

 رسد. به نظر نمی

ۀ گرایانبا این حال، دیدگاه اسیییتقالل

تریییک در بییاب ارزش اخالقی و  تمپییا ی ف

بل اخالقی قابه امور غیرناپایری آن تحویل

که بیان شییید، توجه اسیییت. اوعته وی، چنان

والوه بر اسیییتقالل متافیمی ی، به اسیییتقالل 

ست و از اینرفتمع ، روشناختی هم قائل ا

ناخت ارزش مل راه شییی ته های اخالقی را 

 بی. بر ایندانیید نییه تحقیق تجراخالقی می

اساس است که او دیدگاه خود را در زمرۀ 

خارج گرایی قرار مینایعیعی هد.   کردند

قات وممی و  ارزش اخالقی از قممرو تحقی

دمی ین قدانسیییتن آن، اوو، نایعیعیدر نتیجه

خواندن ارزش اسیییت که مور برای نایعیعی

اخالقی برداشییت و به جهت مشیی التی که 

-از آن صرفآن دید در مراحل بعدی، در 

 نظر کرد. 

تا حدودی به تعیین ماهیت  ۀ فوقومسه

بازارزش اخال که میقی  گردد. کسییییانی 

ملارزش اخالقی را  کا خارج از  به یور 

قممروی مطاوعات وممی و آزمایشیییگاهی 

که می به جهت آن اسیییت  ند، معمو ً  دان

فک ارزش اخالقی را ویژگی کامالً من ای 

ه بدون هرگونتواند دانند که میاز انسان می

وابستگی به انسان در خارج موجود باشد و 

گاه امور خارجی متصییف به آن شییوند. آن
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کنند که با حواس وادی چون مشیییاهده می

به این ویژگی خارجی پی توان بشییری نمی

برای آن راه شناختی خاص، مانند  برد، پس

شوند و در شهود یا تهمل اخالقی، قائل می

نا جه آن را از حوزۀ شییی خت تجربی و نتی

خارج می عۀ وممی  طاو ندم ما اگر در  ؛دان ا

تعیین ماهیت ارزش، دیدگاهی مانند نظریۀ 

برگمیده شییود که در  1وابسییتگی به پاسییخ

وین قول به وینیت ارزش اخالقی، قواط آن 

ند  بدا با خارج  به رابطۀ تعاممی انسیییان  را 

گاه خارج (، آنJohnston, 1989)نک: 

عۀ سییییاختن ارزش اخالقی از حو طاو زۀ م

شوارتر به نظر می سیار د سد؛ زیوممی ب را ر

های ذهنی انسان نسعت این ی ی از واکنش

که این واکنش آنبه خارج اسیییت و دویل 

های دیگر قابمیت بررسییی خالف واکنشبر

 وممی نداشته باشد، روشن نیست.

ای هخواندن ویژگی« ناطبیعی». ابهام در 4

 اخالقی

 آیا در صورتاکنون باید مالحظه کرد که 

ستقالل معرفتی در اخالق، اوطای  پایرش ا

هییای اخالقی بییه ویژگی« نییایعیعی»ونوان 

یدا می چه ح متی در  وکندصیییالحیت پ

فاده از نایعیعی برای ویژگی  اسیییت مفهوط 

                                                           

1. response dependence theory. 

اخالقی نهفته اسیییت و آیا راه بهتری برای 

مایم امور اخالقی از غیر آن وجود  یان ت ب

که مور خودش د گامی  یان نداردو هن ر ب

ند کتردید می« ایعیعین»مرادش از مفهوط 

شنهادهای ساً چه مختمفی می و پی سا دهد، ا

که از مفهوط   برای« نایعیعی»ومومی دارد 

 بیان تمایم اخالق از غیر آن استفاده کنیمو 

 چییه مور از نییایعیعیدر مجموع آن

نامیدن خوبی اخالقی در نظر داشته است و 

 کندیی بیان میهای نهاآن را در اصیییالحیه

 ، ویژگیخوبی اخالقیاین بوده اسیییت که 

با هر  بسییییاری خاصیییی اسیییت که تفاوت

ا متافیمی ی که در جهان ب ویژگی یعیعی و

بل آن روب قا رو هسیییتیم دارد و از این رو، 

با  نا  عۀ وممی نیسییییت. مور از این مع طاو م

ته او در یاد می« unique»ونوان  ند. اوع ک

عدی خوبی اخالقی را ته گاط ب ای با دسییی

محییدود و خییاص )هرچنیید گسیییترده( از 

تافیمی ی مویژگی فاوت تهای یعیعی و م

 ,Moore) ایدانیید نییه بییا هر ویژگیمی

1993b: 14-15های گونه اصالحیه(. این

دهد که نایعیعی نامیدن خوبی مور نشان می

ستی اخالقی برای او مفهوط رو سررا شن و 

حیه یور م رر بر آن اصالنداشته است و به

نامیدن زده اسیییت. آن نایعیعی  چه مور از 
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هییای اخالقی اراده کرده اسییییت، ویژگی

ستقالل آن ر های دیگها از ویژگیتمایم و ا

به نهبوده اسییییت،  بل گو قا که در ومم  ای 

 مطاوعه نیستند.

رایی گبرخی نویسیییندگان در نایعیعی

ند: مور دو دیدگاه ومده تشیییخیص داده ا

 که اح اط اخالقیگرایانه عیک دیدگاه واق

به کابرا  بل صییییدق و  قا حا  وینی   و

ه گرایانه کداند و یک دیدگاه اسییتقاللمی

داند، به می 1تااح اط اخالقی را یگانه و بی

به کاهش  بل فرو قا که  اح اط  صیییورتی 

ند تافیمی ی نیسیییت یا م  ,Hurka) وممی 

نییاپییایری خوبی اخالقی تحمیییل .(2015

مور های اصییمی دیدگاه ی ی از شییاخصییه

است. مور در پاسخ به این س ال که خوب 

خوب است؛  ،گوید خوبتنها می وچیست

یا پاسییخ او به این سیی ال که خوب چگونه 

صالً شود این اتعریف می ست که خوب ا

 :Moore, 1993a) قابل تعریف نیسییت

بییا اییین حییال، مییور در یییک گییاط  .(58

حاتی اوالط می که حتی اگر اصیییال ند  ک

به  یور کاملاشییید، بهپایر ب، تحمیلخوبی

هییای یعیعی و متییافیمی ی تحمیییل ویژگی

شود شود؛ بم ه هنگامی که تحمیل مینمی

ر هم ناپایدر تحمیل خود به مفهومی تحمیل

                                                           

1  . sui generis. 

رسییییم کییه بییا هیچ ویژگی یعیعی یییا می

 ,Moore) ... متییافیمی ی ی ی نیسییییت

1993b: 14).  

 ،گراییاگر منظور مور از نییایعیعی

تا یویژه بگاه ماکور، بهصییرفاً بیان دو دید

شد، به نظر می سبودن اح اط اخالقی با د ر

هاط  نایعیعی ندن چنین مواضیییعی بر اب خوا

افماید و بهتر اسیییت اسیییاسیییاً از مطمب می

های ماکور اوطای چنین ونوانی به دیدگاه

جود ای وپرهیم شیییود. هیچ داوی و انگیمه

مان از وناوینی ندارد که برای بیان مواضیییع

ستفاد شان دادن ا ه کنیم که نیاز باشد برای ن

هییا بییه مییدت ،هییاچگونگی صییییدق آن

ه آخر نتوانیم بیی روگو بپردازیم و دگفییت

موضییع روشیینی دسییت یابیم. هنگامی که 

 تری برایهمینهتر و کموناوین سییرراسییت

اشیییاره به دیدگاهمان داشیییته باشییییم، چه 

ننیید  می داردومو پرهمینییه مییا نی  ونوا از 

 ده کنیمو استفا« گرایییعینایع»و « نایعیعی»

شت که هرچند در جعل  باید توجه دا

ست و می ستمان باز ا صطالح، د ه توانیم با

صیییورت قراردادی بخشیییی از امور را که 

عۀ  ویژگی بل مطاو قا خاصیییی دارند )مثالً 

و غیر از آن را « یعیعی»وممی هسیییتنیید( 

عادر« نایعیعی» نامیم، ووی اگر چگونگی ت  ب
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نا از آن اصیییطالحا یت مع ما اهم ت برای 

داشیییته باشییید،  زط اسیییت دقت و احتیاط 

بیشییتری به ومل آوریم. در مواردی مم ن 

عادر از اصیییطالحاتی که  اسیییت معنای مت

خالف آن معنایی باشیید که ، برایمبرگمیده

گونییه تقییابییل میییان ایم. اینقرارداد کرده

 ،معنای متعادر به ذهن و معنای قراردادشییده

جب نقض غرض می مت  شیییود ومو ح 

برد. هدف از گااری را زیر سییی ال میناط

 ووتسه ،هاگااری آنبندی امور و ناطدسته

اگر  ست؛ اماتشخیص و پی بردن به تمایمها

نایی  که همواره از آن، مع نامی برگمینیم 

مان چه قرارداد کردهغیر از آن به ذهن ایم 

شترخطور کند، آن شنی بی  ،گاه به جای رو

ایم و زحمت خود را بر ابهاط مطمب افموده

در تشیییخیص و تمییایم امور از ی ییدیگر 

رسییید ونوان می به نظر ایم.دوچندان کرده

می را مشییی  چنین« غیریعیعی»یا « نایعیعی»

شددر پی دارد. چنان شاهده   در خود ،که م

 توجهینظر قییابییلاختالف« یعیعی»معنییای 

به آن  مۀ نفی  که کم گامی  وجود دارد. هن

شود، مش ل دوچ ضافه  شود و بر ندان میا

 وه آن استافماید. دویل این مسهابهاط آن می

« ییعیعغیر»یا « نایعیعی»که از اصیییطالح 

شیییود کیه بیا معنیای تعیادر میمای معیانی

فاصیییمۀ زیادی دارد. بسییییاری از  یقرارداد

یراوقییات غ مر  مراد از ا عی،  ی ع مری ی ، ا

ی حاو ؛ این درمعمول اسییتغیروادی و غیر

ژگی اخالقی را اسیییت که کسیییانی که وی

صد ،اندیعیعی خواندهغیر  چنین معنایی را ق

مراد آنیین رده نیسییییت کییه  انانیید.  ین  ا

جهییانویژگی موری هییای اخالقی در  ، ا

وادی هسیییتند که در مواردی خاص و غیر

نها افتد؛ بم ه تبرای افرادی خاص اتفاق می

با مرادشیییان آن اسیییت که این ویژگی ها 

ضوع معمول و یوجود آن عیعی که یک مو

جهییت  تنیید، بییه  فراد هسیییی گی ا در زنیید

بودنشان، قابل مطاوعه در وموط یعیعی خاص

وممی غیر از وموط  ،هانیسییتند و بررسییی آن

یمعد )خود این ادوا هم محل یعیعی را می

ر از دیگایراد و اش ال است(. معنای متعادر 

یعیعی که در فضیییای معاحث وممی و غیر

ز خارج افمسفی با آن سر و کار داریم، امر 

یعیعت و متعمق به حوزۀ متافیمیک اسیییت 

نان نیمکه این  ظه شییییدچ مراد  ،که مالح

 ویژه مور نیست.گرایان، بهایعیعین

صطالحات  در مجموع، ابهاط کاربرد ا

در حوزۀ « گرایینییایعیعی»و « نییایعیعی»

ای اسییییت کییه ح مییت انییدازهبییهاخالق 

کند که از این سییازی اقتضییا میاصییطالح

س صطالحات  ر و نظصرفیور کل بهمعی ا

به جای آن از اصیییطالحاتی ایجابی برای 
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ستفاده از  ستفاده کنیم. ا صود خود ا بیان مق

 یک ،اصیییطالحات ایجابی به جای سیییمعی

رویۀ رایج و جاافتاده است و اختصاصی به 

 ،موضیییوع حاضیییر ندارد. در برخی موارد

سمعی غمط صطالح  ستفاده از ا ستا . انداز ا

تناسییب با موضییوع بحث، از باب نمونه و م

هنگامی که یک قسیییم از وموط تجربی را 

آن  دیگر کنند، قسیییموموط یعیعی ذکر می

یا غیر نایعیعی  ند؛ گیعیعی نمیرا وموط  وی

ند وموط  مان جابی  بم ه از اصیییطالحی ای

م کنند. یا برو س، قسیانسیانی اسیتفاده می

بل وموط انسییییانی را وموط غیر قا انسییییانی م

تنمی با کمی  ند.  مل مینام فت ه یا توان در

ستفاده از این سمعیکه ا صطالحات   ،گونه ا

که وافی مقصیییود باشییید، نافی بیش از آن

به ذهن غرض اسیییت و مفاهیمی د یگر را 

ونوان مثییاوی دیگر، کنیید. بییهمتعییادر می

ند فقه و تفسییییر را  هنگامی که ومومی مان

مرادشان آن است  ،گویندوموط اسالمی می

گونه وموط بر اینها در که بحث و بررسیییی

های اسالمی )آیات و روایات( محور آموزه

شیییود؛ ها انجاط میو به هدف فهم مفاد آن

که محور بحثشییییان  ما اگر برای ومومی  ا

ست )مانند فیمیک و آموزه سالمی نی های ا

یاضیییی(، از اصیییطالح  وموط »شییییمی و ر

اسیییتفاده کنیم، معنایی دیگر « اسیییالمیغیر

مان اسییییتغیر از آن مان  چه مراد به ذهن

می موط کنیید. خطور  و یی کییه از  عنییا م

کنیید، خطور می اسیییالمی بییه ذهنمییانغیر

به که  ند  نهومومی هسیییت با اسیییالط گو ای 

مراد ما از وموط مغایرت دارند؛ در حاوی که 

 ومومی هستند که ،اسالمی در این سیاقغیر

بررسییییی در آن حور بحییث و  م بر  هییا 

های اسییالمی )آیات و روایات( و به آموزه

شیییود، نه ها انجاط نمیهدف فهم مفاد آن

با ، اینبنابر که مغایر با اسیییالط هسیییتند.آن

به غمط جه  نداز بودنتو  هایاصیییطالح ا

یان مراد  سیییمعی، از این اصیییطالح برای ب

 شود.ماکور استفاده نمی

حتی اگر اخالق را از قممرو  در نتیجه،

مطییاوعییات وممی خییارج بییدانیم، نییایعیعی 

ن جه م ندن آن و ندارد. این در خوا اسیییعی 

حاوی اسییت که هنوز به این سیی ال پاسییخ 

روشیینی داده نشییده اسییت که مالك این ه 

ته یک، شییییمی، برخی رشییی ند فیم مان ها 

مم شناسی جشناسی، اقتصاد و جامعهزیست

 ،وموط یعیعی و برخی دیگر مانند نقد ادبی

شود چیست خارج از این قممرو شمرده می

 .(Shafer-Landau, 2003: 59)نک: 

برای یافتن اصطالح ایجابی مناسب و 

ن ی گم ی عی  ی آن بییاجییا م طالح سیییی اصیییی

باید تهمل کنیم که دق«گرایینایعیعی» یقاً ، 
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چیسییییت و « گرایینییایعیعی»مراد مییا از 

اصیییطالحی را  ،متنییاسییییب بییا مراد خود

خاص یا بی  1برگمینیم. اگر  تا بودن بودن 

باشییید،  ویژگی اخالقی برای ما برجسیییته 

نوان  ییخییاص»و ییبی»یییا « گرا گرا « تییا

رسیییند. اگر به های خوبی به نظر میونوان

ستقالل معرفت شته ا شناختی توجه ویژه دا

باشیم و راه شناخت ارزش اخالقی را شهود 

ب مناس« شهودگرایی»گاه ونوان بدانیم، آن

اما اگر اسیییتقالل ویژگی اخالقی  ؛اسیییت

یور وییاط )اوم از اسیییتقالل مفهومی، بییه

ما توجودی و معرف ناختی( مورد نظر  شییی

تییوانیییییم ویینییوان گییاه میییبییاشیییید، آن

 را برگمینیم. « گراییاستقالل»

اخالق در اندیشیییۀ برخی فیمسیییوفان 

اسییییت.   2اخالق، مسیییتقیل و خودمختیار

مراد خود از خودمختییاری  ،فیتمپییاتریییک

یق حقا»کند که گونه بیان میاخالق را این

حقایق دربارۀ اخالقیات، د یل - در اخالق

چه برای ای ومل، تعاوی شییخصیییت، آنبر

ند می -شیییخص خوب اسییییت و ...  توان

صییورتی درسییت و موجه صییرفاً از یریق به

 هاییتهمالت اخالقی درجۀ یک و استد ل

حاصییل با اسییتانداردهای درونی خودشییان 

های و نه از بیرون از یریق شییی ل شیییوند

                                                           

1  . Unique. 

شییینییاسیییی یییا مییاننیید روان ،دیگر تحقیق

 :FitzPatrick, 2008) «شناسیزیست

مان این .(172 ندیشییییه ه که ا ای اسییییت 

وان کند و ونگرایی آن را دنعال مینایعیعی

. گرایی برای آن بیشتر برازنده استاستقالل

نیید کییه کاوعتییه فیتمپییاتریییک تصیییریي می

همواره جییداسییییازی میییان امر یعیعی و 

نییایعیعی، حتی درون یییک حوزۀ تحقیقی 

 ,FitzPatrickمورد توجه، دشوار است )

چهر( و از این183 ,2008 بسییییا این و، 

ز نووی متفاوت ا ،گرایانهاندیشییۀ اسییتقالل

عی ی ع یی دانسییییتییه شییییود )نییک: ی گرا

McDowell, 1995 .) 

ه ، بسیییته بگرایاندر مجموع، نایعیعی

عه چه جن وه برایشییییان ای از مسییییهاین ه 

ستگی دارد سته ،برج ابل های مختمفی قبه د

توان یسته متقسیم هستند و متناسب با هر د

ونوان ایجییابی منییاسیییعی را برگمییید و از 

بهییاط ننیید ا عی مییا م هییای اصیییطالحی سییی

ند. یک ونوان « گرایینایعیعی» ما مان  در ا

سب دیگر ست که در « گراییارزش» ،منا ا

نای خاص ارزش جا مراد از ارزشاین ، مع

شیم سعت داده می است که به ذات  د شون

ته نای  به مع بل ارزش ابماری ) قا یو در م د ی

مه بودن یک چیم برای تحقق هدف  وسیییی

2. Autonomous. 
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مورد نظر( و ارزش نفسییییانی )بییه معنییای 

یت و مطابق میل انسیییان بودن( قرار  مطموب

 دارد.

 گیرینتیجه

بهنایعیعی نایعیگرایی در اخالق  نای  عی مع

دانسیییتن ویژگی اخالقی اسیییت و نایعیعی 

بودن ویژگی اخالقی در برابر یعیعی یییا 

اخالق  فیمسوفان متافیمی ی بودن آن است.

نایعیعی های اهر ،برای تمایم میان یعیعی و 

کییار آخر بییه راه درانیید و مختمفی پیموده

ته یاف که خود مقعووی دسییییت ن ند. مور  ا

دچار شیییک و  ،آغازگر این اندیشیییه بود

عی تعریف یعیعی و نایعی ۀتردیدهایی دربار

اصیییالحات متعددی زد. دسیییت به شییید و 

ف ای، تعاریبطهگرا و راروی ردهای تقمیل

و روی ردهای متافیمی ی از جممه  نمایشییی

ست که برای تعریف یعی یع روی ردهایی ا

ده و کار گرفته شییو تمایم آن از نایعیعی به

هایی به هرکداط از آن ها اشییی ال و ایراد

یان تعریف  ،وارد شییییده اسییییت. در این م

سیییته جیعیعی بر اسیییاس ارتعاط با وموط بر

، آن را گاطوویناسیییت و جرج مور نیم در ا

کند. بر این ونوان موضیییع خود اوالط میبه

نایعیعی به  اسیییاس،  بودن ویژگی اخالقی 

سیییت که قابل یرح و بررسیییی در این معنا

ا شناسی نیست. اموموط یعیعی از جممه روان

ده به کننکار نیم حتی برای مور قانعاین راه

گر هایی دیرو، به گمینهد و از ایننظر نرسیی

 د. روی آور

رسییید ریشیییۀ ها به نظر میبا همۀ این

همییان  ،نییایعیعی خوانییدن ارزش اخالقی

ناختی اخالق از ومم بوده شاستقالل معرفت

یور کمی اندیشیییۀ اسیییاسیییی در اسیییت. به

عی ی ع ی ین نییا یی ا بوده اسییییت کییه گرا

بهویژگی تافیمی ی های اخالقی  ه بوحا  م

 های دیگرندخاص و مغایر با ویژگی قدری

ها نیم خاص و مغایر با خت آنکه راه شییینا

از  های معمووی شییناخت شییده اسییت وراه

عه در وموط یعیعی رو، آناین طاو بل م قا ها 

 نیستند.

رغم ومی ،اصیییل این ه ارزش اخالقی

خاص بودنش، قابل مطاوعه در وموط یعیعی 

ست، سه نی ست و مور هم ای ابهاطوهم آمیم ا

هییای بییه جهییت تردیییدآمیم بودن آن، راه

را برای تمییایم یعیعی و نییایعیعی  دیگری

ساً می سا ضوع اخالق، ا آزماید. فارغ از مو

در یعیعی خواندن برخی وموط و جداسازی 

تهمل و تردید وجود آن ها از ومومی دیگر 

ست که با وجود این  س ال این ا دارد. حال 

هاط نایعیعی خواب چه اومامی برای  ندن ها  ا

به که ویژه آنویژگی اخالقی وجود دارد؛ 
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نایعیعی غیر از آن چیمی  عادر از  عانی مت م

 شود و همچنیناست که در اخالق اراده می

وناوین ایجابی گویایی وجود دارند که به 

گرایانه، توانند از موضییع خاصروشیینی می

 در اخالق نهگرایاگرایانه و ارزشاسیییتقالل

ونوان  ،موارد در برخیح ییایییت کننیید. 

ه واند بسییمعی مم ن اسییت رهمن باشیید و نت

 رو، ازاشییید و از اینمراد ب گربیاندرسیییتی 

ونوانی ایجییابی برای بیییان مراد اسیییتفییاده 

 شود.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د رسد با وجووۀ حاضر نیم به نظر میدر مسه

هیای فراوان در معرفی هیا و اختالفابهیاط

ید ونوان  نایعیعی، بهتر اسییییت ق یعیعی و 

به نرا بم« گرایینایعیعی»و « نایعیعی» یم و 

ند اسیییتقالل مان جابی  ناوینی ای یو ا گرایی 

به ارزش گرایی در اخالق روی آوریم که 

 نحو بهتری گویای مراد هستند. 

 
  

  خالقی:مالحظات ا

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.حامی مالی

 : طبق اظهار نویسنده، این مقاله تعارض منافع ندارد. تعارض منافع

 این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.رساله: پایان نامه/برگرفته از 
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