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 گرایی اخالقیگرایی و ضد واقعایمانوئل کانت، واقع
 

 22/10/96روز جمعه، مورخ: سایت زیتون،  :منبع
 

 :چکیده
 قریرهايت فرااخالق، در گراییواقع ضد و گراییواقع مبحث جایگاه بیان با است صدد در حاضر مقاله

 این یلذ در را وي موضع کانت، اخالقی هايآموزه بررسی با و نموده بیان را اخالقی گراییواقع مختلف
 گراییشناخت مبحث اب وثیقی ارتباط اخالقی گراییواقع ضد و گراییواقع مبحث. کند تبیین بنديتقسیم

 خواهد قیمع دیگري به پرداختن بدون یکی درباب بحث بطوریکه دارد اخالق فرا در گراییناشناخت و
 اقسام شرح هب اخالقی گراییناشناخت و گراییشناخت مبحث از کوتاهی توضیح با نیز مقاله این. بود

 کرده سیبرر را آنها افتراق محورهاي و مکاتب مهمترین و پرداخته اخالقی گراییواقع ضد و گراییواقع
 از هک معنایی به بسته که شده داده نشان کانت اخالقی هايآموزه مهمترین از شرحی با ادامه در. است
  .دانست اخالقی گرايضدواقع یا و گراواقع را کانت توانمی شود،می مراد گراییواقع
 

 مقدمه
. ستنده تصحیحقابل اخالقی تصورات که معتقدند، و دارندمی روا را اخالقی سوالهاي داشتن مردم اکثر
. ودنم بحث رواست، اخالقی لحاظ از عمل کدام اینکه مورد در توانمی مواقع اکثر در پندارند،می آنها
 را آنها توانمی و شناختند قابل اخالقی هاي گزاره -1 است؛ استوار فرضپیش چند بر هاپنداشت این

 اخالقی باور -3. است موجود خارج در 1اخالقی واقعیتهاي از قلمرویی گویی -2 دانست کاذب یا صادق
  .کند فراهم را عمل یک انجام یا و تصحیح براي انگیزشی و میل تواندمی

 قرار سیبرر مورد متفاوتی زوایاي از را فرضپیش سه این اخالق فلسفه از ايشاخه عنوانبه 2فرااخالق
 دوم فرضپیش اخالقی، 4گراییناشناخت و 3گراییشناخت عنوان با مبحثی در اول فرضپیش. دهدمی
 رابطه عنوان به مبحثی در سوم پیشفرض و اخالقی 6گراییواقع ضد و 5گراییواقع عنوان با مبحثی در

 .شودمی گیريپی باور، ـ میل

 9شناسیوجود ،8شناسیمعرفت ،7شناسیداللت جنبههاي از توانمی را فرااخالق مباحث مجموع، در
 راییگناشناخت و گراییشناخت مبحث فرااخالق، ادبیات در مثال براي. نمود بررسی ،10روانشناسی و

 از ار اخالقی گراییواقع ضد و گراییواقع مبحث شناسی؛معرفت و شناسیداللت حیث از را اخالقی
 و روانشناسی حیث از را میل -باور مبحث و شناسی؛وجود و شناسیمعرفت شناسی،داللت حیث

 سواالتی د،دهن پاسخ آن به باید درگیر وجوه این از یک هر که سواالتی. اندنموده بررسی شناسیمعرفت
 : است زیر مسائل نظیر
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 را شهایمولفه و مقومات و کرد تعریف را ”خوبی“ نظیر اخالقی مفاهیم توانمی آیا: شناسیداللت
 ايمعانی و درومی بکار اخالقی سیاقهاي در که خوبی نظیر مفاهیمی معانی میان توانمی چگونه برشمرد؟

 چیست؟ خالقیا گفتمان شناختیداللت نقش کرد؟ تفکیک شودمی مترتب اخالقی غیر هايدرسیاقی که
 یا است یتوصیف اخالقی گفتمان(  خیر؟ یا است واقع امر از حالتی به مربوط اخالقی گفتمان نقش آیا

  )اي؟ توصیه
 اخالقی اماحک بدانیم توانیممی چگونه دارد؟ وجود اخالقی دانش مثابه به موضوعی آیا:  شناسیمعرفت

 ،انسان براي توانمی آیا است؟ اخالقی دانش براي موجهی دلیل ما ادعاهاي چگونه کاذبند؟ یا صادق
 شد؟ قائل اخالقی معرفت

 هايواقعیت به تحویل قابل آیا هستند اگر هستند؟ خارج جهان در 11اخالقی هايخاصه آیا: شناسیوجود
 به آیا نیستند پذیرتحویل اگر پذیرند؟تحویل چگونه هستند، تحویل قابل اگر خیر؟ یا هستند دیگري
 خیر؟ یا هستند اي ویژه و فرد به منحصر صورت

 به تدس باور آن توسط که میلی و داریم اخالقی احکام از که باوري بین اي رابطه چه:  روانشناسی
 سازد؟می اخالقی احکام ايانگیزه چه به شخص یک دارد؟ وجود زنیم،می عملی انجام

 لمسائ حل و شودمی شامل را فلسفی مباحث از وسیعی حوزه فرااخالق شودمی مشاهده که همانطور
 فلسفه ذهن، فهفلس زبان، فلسفه منطق، فلسفه منطق، مانند فلسفه دیگر هايشاخه به ورود به متوقف آن

 و گراییواقع مقاله، این در فرااخالق، گستردگی علت به رو همین از. باشدمی شناسیمعرفت و 12کنش
 .گیردمی قرار بحث مورد وجودشناسی منظر از اخالقی گرایی واقع ضد

 در هستند؛ تنیده درهم بسیار اخالقی گراییشناخت و گراییواقع مباحث که است الزم نکته این ذکر
. شودمی طرحم و بنديصورت گراییشناخت نظریه ذیل گراییواقع مبحث اخالق فلسفه هايکتاب اکثر

 نظریات زا کوتاهی توضیح ایمکرده سعی است، اخالقی گراییواقع مبحث مقاله، تاکید جاییکهآن از
  .دهیم بدست اخالقی گراییناشناخت و گراییشناخت

 
  13اخالقی گراییناشناخت و گراییشناخت  -1

 14وانشناسیر موضوع یک به گزاره این آیا بگیرید، نظر در را » است بد کردن قتل « نظیر اخالقی حکم
 یک اخالقی احکام که دارندمی اظهار شوندمی نامیده گراشناخت که فالسفه بعضی کند؟ می داللت

 کذب و دقص اخالقی احکام کنندمی فکر گراهاشناخت. باشد کاذب یا صادق میتواند باور و است باور
 مچونه ناشناختاري حالت یک بر اخالقی احکام کنندمی فکر گراهاناشناخت دیگر سوي از. 15بردارند
 احکام نهاآ نظر از پس. نیستند پذیر کذب و صدق میل، و عاطفه و کنند؛-می داللت آرزو یا میل عاطفه،
 )2:ص ،20. (ندارند را بودن پذیر کذب و صدق صالحیت اخالقی
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  اخالقی گراییشناخت  -1-1
. 17ضعیف گراییشناخت و 16قوي گراییشناخت: شوند می تقسیم گروه دو به خود ها گراشناخت

 سرانجام -2 پذیرند کذب و صدق اخالقی احکام -1: است حکم دو این به قائل قوي گراي-شناخت
 یک براي دوم حکم) 5:ص ،20. (آیدمی بدست است، دردسترس که واقعیتهایی بوسیله صدقشان
 اقعیتو درباره هستند ادعاهایی اخالقی، گزارهاي دارد اعتقاد وي که است معنی بدین قوي گرايشناخت

 ام هستند واقعیتی چگونه اخالقی هايخاصه اینکه). 216:ص ،21( بشناسیم را واقعیت آن توانیممی ما که
 .شد خواهد پرداخته بدان ادامه، در که کندمی اخالقی گرایی واقع ضد و گرایی واقع مبحث وارد را

 تانندهمداس قوي گرایانشناخت با آنها. معروفند ضعیف گرايشناخت به گراهاشناخت از دوم دسته
 واقعیتی کی به سرانجام اخالقی هايخاصه که نیستند معتقد ولی پذیرند کذب و صدق اخالقی احکام که

 کشف ار آنها که هستند ذهنی نیروي به وابسته اخالقی احکام آنها نظر از. دارند اشاره انسان از مستقل
 و کرده بحث یکدیگر با توانندمی خاص مذهب یک طرفداران مثال).  129-128:صص ،20( کندمی

 بین که هاییگزاره مطمئنا. کنند پیدا خود مذهبی مشکل براي را حل راه بهترین توانندمی باشند، معتقد
 و صدق اینکه ولی است، بخش معرفت و بردار کذب و صدق خودشان نظر از شودمی بدل و رد آنها

 الاشک محل ضعیف گرايشناخت یک نظر از آید، بدست واقع امور توسط باید هاگزاره این کذب
 .است

 انگلیسی معاصر فیلسوف ،18هیر ریچارد گراییِ تجویز مکتب ضعیف، گرايشناخت یک بارز نمونه
 به زنی اخالقی هايخاصه و ندارند خارج جهان با نسبتی هیچ اخالقی مفاهیم است معتقد وي. باشدمی

 و صدق نحوي، به اخالقی هايگزاره وي نظر از ولی شوند،نمی یافت پیرامون جهان در وجه هیچ
 .پذیرندکذب

 اريسازوک توانمی اما ندارند، صدق محتواي اخالقی هايقضاوت یا دعاوي اگرچه:  که است معتقد هیر،
  .رسید اخالقی قضاوت به آن، طریق از که داد دست به

 رستد اخالقی قضاوت توانیممی هستند، صوري هايمالك نوع از البته که ها،مالك همین با مطابق
 تنها 19ویزيتج اخالقی نتیجه یک که است این هیر اخالقی اصول از یکی. کنیم تفکیک نادرست از را
 به نآ دادن قرار نظر مد با ما و بوده نظر مورد که مقدماتی از یکی کم دست که است موجه صورتی در

 ايهنجاري یا 21امري نتیجۀ هیچ دیگر، عبارت به. باشد 20هنجاري مقدمۀ ایم،رسیده المقدمهذي
 خود، دارد، قرار استدالل آن در که مقدماتی از یکی کم دست اینکه مگر باشد، 22معتبر تواندنمی

 محتواي هب نه است، استدالل صورت به هیر توجه از حاکی اینجا در »معتبر« تعبیر. باشد امري ايمقدمه
  .)60-57: ،ص7( آن



٤ 
 

 
 قوي انگرایشناخت زمره از را او اخالقی، هاياستدالل معرفتی محتوي عدم و بودن صوري بر هیر تاکید
  .نیست معتقد باشند، آن مدلول اخالقی مفاهیم که عینی واقعیتی به وي چراکه کند؛می خارج

 
  اخالقی گراییناشناخت -2-1
 سیاريب تفاوت ارزشی امور به مربوط سواالت و واقع امور به مربوط سواالت گرایانناشناخت نظر به
. افتی تواننمی درعالم را ارزش زیرا کند،نمی متعین هست، که آنگونه عالم را ارزشی امور. دارند باهم

 ارزیابیهاي. آمد نخواهد میان به ذکري شر یا زیبایی نظیر ارزشی خصوصیت هیچ از عالم کامل تبیین در
 که نگونهآ عالم، به است احساسی هاییپاسخ بلکه نیست، عالم چگونگی درباره باورهایی ما، اخالقی

 واقع در).  27-26: ،ص14(  باشند کاذب یا صادق توانندنمی آنها ترتیب بدین. باشد کنیم،می فکر
 احساسات و امیال از تبعیت جز کاري سازند،می اخالقی احکام وقتی مردم کند،می بیان گراییناشناخت

 جنین قطس میلیون یک از بیش اینکه. ندارند وجود اخالقی واقعیتهاي دیدگاه این طبق. کنندنمی خود
 تاس خوبی چیز اینکه اما. است واقعیت یک است، شده انجام بعد به 1973 از آمریکا متحده ایاالت در
  ).432:ص ،22( نیست واقعیت است بدي چیز یا

  
  اخالقی گراییواقع ضد و گراییواقع  -2
 تعداد به مبگویی اگر نباشد اغراق شاید. است شده ارائه گوناگونی هايتعریف اخالقی گرایی واقع از

 شده ارائه قیاخال گراییواقع از متفاوتی هايتعریف اند،پرداخته تفکر به وادي این در که فیلسوفانی
 بها ذهن از اللاستق به برخی. بخشندمی عینیت به ارزشمندي جایگاه گراییواقع از هاتعریف برخی. است

 امور یکتفک به که دانندمی صدق ماهیت باب در معناشناختی ادعایی را گراییواقع نیز برخی. دهندمی
 گاهآن و کنندمی ترکیب باهم را مذکور مطالب از عنصر چند برخی حتی. پردازدمی آدمیان سوي از

 کی کدام اینکه به بسته اخالقی گراییواقع از تعریف در). 60: ص ،13( کنندمی تعریف را گراییواقع
 23.دکنمی فرق هاتعریف است ترپررنگ شناسی-وجود و شناسیمعرفت شناسی،داللت وجه سه از

 بهتر همف براي ادامه در شوند؛می تقسیم گوناگون هايشاخه به خود گرایانضدواقع نیز دیگر سویی از
 اییگرواقع وارد بعد و دهیممی توضیح را اخالقی گراییواقع ضد نظریات اول اخالقی، گرایی واقع

  .شویممی آن هايبندي تقسیم انواع و اخالقی
  
  اخالقی گراییواقع ضد -1-2

 -1: است مولفه دو شامل حداقل چیست؟ اخالقی گراییواقع که سوال این به استاندارد جواب یک
 ضد از اول دیدگاه. صادقند واقعا هاگزاره این از بعضی -2. بردارند کذب و صدق اخالقی هايگزاره
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 به که دوم دیدگاه. کند می رد را دوم حکم ولی کند می قبول را اول حکم اخالقی گرایی واقع
 )16:ص ،25. ( کنند می رد را حکم دو هر است، معروف گراییناشناخت

 
  اخالقی نیهیلیسم  -1-1-2

 و جهل روي از تصور جز چیزي بد و خوب: نویسد می » اخالق « خود معروف کتاب در 24اسپینوزا
 25مکی.ال.یج بیستم قرن در. نیست هستند، اشیا براي خاص اوصافی آنها میکنند فکر که مردمی نادانی

 « نظریه این .کرد ارائه بود، اسپینوزایی نگرش این دهنده ادامه که اينظریه آکسفورد، مشهور فیلسوف
 را اخالقی هاي گزاره وقتی افراد: داردمی بیان مختصر طور به خطا تئوري. شد خوانده » 26خطا تنوري

 ولی. تندهس خارج جهان در نحوي به اخالقی هايواقعیت که اند-پنداشته پیش از واقع در کنند، می بیان
 تقادياع است، شده گنجانده متعارف زبان در که فطري اعتقاد این پس ارزشهاست، از خالی خارج جهان
 .کاذبند جملگی اخالقی هايگزاره رو همین از و اشتباه است

 پذیري تغییر و نسبیت -1:  کندمی بیان اینگونه را است اخالقی نیهیلیسم موید که مالحظاتی خود مکی
. بشري ندگیز بالفعل و واقعی هايشیوه به آنها مشهود وابستگی و اخالقی تفکر مبانی مهمترین از برخی

 اعمال هادي اذات باید ارزشها این که معنا بدین. شوندمی شمرده عینی که ارزشهایی متافیزیکی غرابت -2
. باشند یعیطب هايویژگی واسطهبی نتیجه یا پیامد توانندمی چگونه ارزشهایی چنین -3. باشند سازانگیزه و
 آنها یامدپ ارزشی پدیدارهاي که هاییویژگی پیوند نحوه یعنی فوق، مساله شناختیمعرفت همتاي -4

 یدنبخش عینیت الگوهاي از متفاوتی انواع به توسل -5. شوندمی معرفتی تبیین چگونه شوند،می محسوب
 .)224: ،ص15(  است باقی هنوز ما اخالقی زبان و مفاهیم در آنها پاي رد که

 گیلبرت نوشته 27اخالق طبیعت کتاب با اخالقی نیهیلیسم از موجی مکی مد و جزر از بعد دوسال
 اخالقی یلیسمنیه تایید در مضمون این با استداللی بود مکی از تررادیکال که هارمان. افتاد راه به 28هارمان

 و) ندک تایید را آنها ايکننده مشاهده است الزم که چیزي( علمی تئوریهاي بین تقارنی عدم: نمود ارائه
 علمی ايتئوریه در. دارد وجود) شودنمی تایید طریق بدین رسدمی نظر به که چیزي( اخالقی تئوریهاي

 تعدیل، را تئوریهایمان ما نشود، تایید مشاهده توسط نظریاتمان یا و شود انجام واقع خالف توصیفی اگر
 هویت عیینت شیوه بدین را نادرستی و درستی ما مثال اخالقی نظریات در ولی. کنیممی رد یا و دگرگون

 هیچ واقع رد است، جهان به راجع کنیممی فکر ما اینکه علیرغم ما اخالقی نظریات طریق بدین. کنیمنمی
 درون حقیقت در. کرد آزمایش علمی تئوریهاي همچون تواننمی را آنها. گویندنمی جهان از چیزي

 معتقد هارمان). 241:ص ،21( جهان درباره روشی نه و ماست تربیت نتیجه که است چیزي اخالقی بینی
 کی مشاهده بوسیله توانندمی اندشده مشتق علمی نظریه یک از که علمی اصول علمی، مدل در است

 قیاخال اصول هم آن در که اخالقی مدل در ولی. شوند رد یا و تایید کننده مشاهده یک توسط آزمایش
 تیتربی و روانی حالت دخالت بدون تواندنمی کننده مشاهده یک اند،شده 29مشتق اخالقی نظریه یک از
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 اخالقی اصول و نظریه آن رد یا تایید به حکم – گربه یک زدن آتش مثل – موقعیت یک مشاهده از خود
 حکم لیو ندارد کننده مشاهده روانی حالت به ربطی پروتون یک بودن موجود تایید حقیقت در. بکند

 دهکنن مشاهده روانی حالت دخالت بدون گربه، زدن آتش مثال در اخالقی خاصه یک بودن موجود به
  .)656-655:صص ،28( نیست پذیر امکان

 
  گراییناشناخت  -2-1-2

 اییگرواقع حکم دو هر بنابراین و داند نمی پذیر کذب و صدق را اخالقی احکام اصال دیدگاه این
 راییگناشناخت و گراییشناخت ذیل مقاله دراول را اخالقی گراییناشناخت ما. کندمی رد را اخالقی
 .نمود خواهیم صورتبندي را آنها هاياستدالل اجمالی طور به اینجا در و ایم داده توضیح

 و صدق را اخالقی احکام نه و دانندمی موجود عینی صورت به را اخالقی هايخاصه نه گرایانناشناخت
 گرا آنها نظر از. کنندمی اعالم مردود را اخالقی گراییواقع اصلی هايحکم آنها،. دانندمی پذیرکذب

 هاییخاصه گفت،می مکی که همانطور هاخاصه این نیستند، که باشند موجود اخالقی هاي-خاصه هم،
. رسدمی رنظ به آمیز راز باشند ما رفتار هدایتگر توانندمی چگونه هاخاصه این اینکه و 30غریبند و عجیب

 و کرده رد را غریب و عجیب هايخاصه این 31اکام تیغ نظریه راستاي در گرایانناشناخت رو همین از
 هايواقعیت دارندمی اعالم گرایانناشناخت. دارندمی اعالم مطرود را آنها بودن آمیز راز جنبه نتیجه در

 و امیال جز بیشتري چیز هیچ اخالقی حکم یک و اندگشته استوار ما آرزوهاي و امیال پایه بر اخالقی
 یک پشت در توانمی را اخالق فلسفه کل گفت می 32ایر هم دلیل همین به. داردنمی اظهار ما آرزوهاي

 دزدي « وییمبگ آنکه از بیشتر چیزي هیچ » است بد دزدي « گوییم می وقتی چون. نوشت پستال کارت
 .کنیمنمی اظهار »33 هو –

 آنها، فتیمگ ضعیف، گراییشناخت از تعریف ذیل در و قبل قسمت در ما:  که است الزم نکته این ذکر
 نظري چنین اتقریب گرایان،ناشناخت گوییممی نیز اینجا دانند،می شخص ذهنیات به قائم را اخالقی احکام
:  فتگ چنین توانمی مبحث، دو این خلط از پرهیز براي. دانندمی فرد به قائم را اخالقی احکام و دارند

 در و اردفشمی پاي سیاق یک در مختلف نظرات همگرایی به که است تئوري ضعیف گراییشناخت
 دست ،موقعیت آن حل براي عقیده بهترین به توانمی که است مطلب این به قائل اخالقی، مساله یک

 وانبت اینکه و کرده رد را اخالقی دعاوي بودن بخش معرفت اساس از گراناشناخت یک ولی. یافت
 وي براي نمود، صادر باب این در بخش معرفت هايگزاره و کرد پیدا مساله یک در را عقیده بهترین
 .ندارد اعراب از محلی

 شدن دور دلیلب اخالقی، گراییناشناخت ترپیچیده هايروایت ذکر از اینجا در که است این دیگر نکته
 سایمون 34گراییواقع شبه ها،روایت این از یکی. ایمنموده اجتناب) گراییواقع( اصلی بحث از

 وسطت را، اخالقی هايارزش از مانهايطرزتلقی توانیممی ما است معتقد برن بلک. باشدمی 35برنبلک
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 نماییم؛ ذاريگارزش و بسنجیم هم با را هاتلقی طرز این بتوانیم، باید ولی بگوییم؛ »اَه یا و هورا« کلمات
 رخوردب آنها با طوري و کردیم،می ابداع را آنها باید ما نداشتند، وجود اخالقی محموالت اگر حتی یعنی

 احکام کندمی فکر فرد که این). 69: ،ص5( پذیرندکذب و صدق اخالقی هايگزاره گویی که کردیممی
 بتصح گونهاین ولی است؛ صحیح دارند، اخالقی واقعیتی به ارجاع و پذیرندکذب و صدق اخالقی
. ارندد وجود واقعا آنها اینکه نه سازیم؛می اخالقی گرایانهواقع هايفرض چگونه ما دهد،می نشان کردن،

 ،20( دداننمی ممکن نگرش بهترین را آن گروه یک اعضاي که انداحکامی صادق، احکام تلقی این در
 انتومی آنها در و هستند، گراواقع شبه که اخالقی هايحقیقت از ساختاري ما واقع در).  79-75:صص

 .سازیممی گفت، سخن پذیريکذب و صدق از

 و صدق از ايپیچیده روایت در البته اخالقی، احکام پذیريکذب و صدق بر سخن اینجا در
 احساسات و امیال است معتقد که ماندمی باقی گراناشناخت معنا این به برنبلک ولی است؛ پذیريکذب

  .دارند بسزایی نقش اخالقی احکام ساختن در ما
 
  اخالقی نیهیلیسم با گراییناشناخت تفاوت -3-1-2

 به ائلق آنها ثانیا دانند،می پذیر کذب و صدق را اخالقی دعاوي اخالقی، گراهاينیهیلست اوال)  الف
 سلیم عقل و افراد متعارف هاي شهود روي بر آنها ثالثا و هستند اخالقی هايگزاره درباب صدقی نظریه
 هانیهیلیست. ستا اخالقی گراییواقع با اخالقی نیهیلیسم مشترك نکات از نکته سه این. کنندمی تاکید

 همه نهاآ همین براي و است شده گنجانده ما متعارف شهودهاي در خطایی سیستماتیک طور به معتقدند
 ولی .شوند می محسوب قوي گرايشناخت یک گراهانیهیلیست. دانند می کاذب را اخالقی هايگزاره

 .دانندنمی پذیر کذب و صدق اصال را اخالقی هايگزاره گرایانناشناخت

 اما. متفقند ارزشهاست از خالی جهان اینکه در دو هر گرایانناشناخت و هانیهیلیست)  ب
 رفتار چگونگی درباره ما امیال بیانگر اخالقی احکام و داریم اخالقی عمل ما: معتقدند گرایانناشناخت

 نیهیلیسم ولی).  402-401:صص ،26(  کنیم هدایت را خود رفتار طریق بدین توانیممی ما و است مردم
 .است جعلی و دروغ همگی اخالقی، واقعیتهاي بدون ما اخالقی اعمال است معتقد اخالقی

 معنی هب نیهیلیستها نزد در اخالق دعاوي بودن کذب از منظور که است الزم نکته این گفتن اینجا در
 ، یریدبگ نظر در را ”است بد دزدي”  نظیر اخالقی ادعاي مثال. است صادق مقابلش ادعاي که نیست آن

 قصاد ” است خوب دزدي ” حکم که نیست آن منظورش است کاذب جمله این گویدمی وقتی مکی
 به ايهگون به را اخالقی دعاوي ماناندیشه کنه در و متعارف فهم و عادي زبان در گویدمی بلکه. باشد
 جخار در هاخاصه این آنجاییکه از ولی است، خارج جهان در اخالقی هايخاصه گویی که بریممی کار

 به و دارد لبیس جنبه اوال مکی مثل کسی اخالقی نیهیلیسم. کاذبند جملگی ما اخالقی هايجمله نیست،
 معتقدند مثال. کنندمی اشاره نیز هست آنچه باب در ناشناختگراها مثال ولی کندمی اشاره نیست آنچه
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 در مطلق – مطلقی ارزش هرگونه عینیت منکر مکی ثانیا. افرادند عاطفی حاالت بیانگر اخالقی احکام
 مطلق خصوصیت یک ما اخالقی مفروضات در است معتقد حال عین ودر. باشدمی – کلمه کانتی معناي
 حقیقت در. ستنی ما اخالقی رفتار هدایتگر وجه هیچ به اخالقی نیهیلیسم بنابراین. است نهفته ايگونه
 مردمانی ام گویدمی اخالقی نیهیلیسم کنیم، تشبیه مذهبی اعمال دادن انجام به را زبان از استفاده اگر

 خدایی ولی -دارد وجود رفتارمان کنه در مذهبی عمل انجام – دهیممی انجام مذهبی اعمال که هستیم
  .است جعلی نیز اعمالمان پس ندارد، وجود

 
  اخالقی گراییواقع  -2-2

 -1: ستا مولفه دو شامل حداقل که است اينظریه گراییواقع برخی نظر از شد ذکر قبال که همانطور
) 15:ص ،25 و 60:،ص13. ( صادقند واقعا آنها از بعضی -2. پذیرند کذب و صدق اخالقی هاي-گزاره

 اخالقی ايهواقعیت که: گفت توانمی است ترپررنگ آن وجودشناسی جنبه که دیگري تعریف در اما
 همتاي عموما. مستقلند ما باورهاي از آنها همچنین و دارند ازایی مابه خارج جهان در انحا از نحوي به

 تبدس را اخالقی هايگزاره صدق توانیممی ما و. است گرایی-شناخت گرایی،واقع شناسیمعرفت
 ما دارند وجود خارج جهان در چگونه اخالقی هايواقعیت اینکه حسب بر حال)  239:ص ،21. (آوریم

 فوق -3 و 37گراییطبیعت غیر -2 ،36گرایی-طبیعت -1 کنیم؛ تفکیک هم از را نظریه سه میتوانیم
  .38گراییطبیعت

 
  گراییطبیعت  -1-2-2

 عیتهايواق چگونه اینکه در اما. داندمی طبیعی جهان از بخشی را اخالقی هايواقعیت گرایی،طبیعت
 از دیدگاه اولین ؛)24(شودمی ذکر دیدگاه دو باشند، طبیعی جهان از بخشی توانندمی اخالقی
 39القیاخ غیر اصطالحات وفق بر را اخالقی اصطالحات توانمی که کند-می استدالل گراییطبیعت
 ايبر اخالقی اصطالحات واقع در و است تجربی احکام از فرعی اقسام اخالقی احکام. کرد تعریف

 هايواقعیت که است معتقد نظریه این واقع در).  46: ،ص18(  است شده وضع محض طبیعی خصایص
 صورت به اخالقی هايواقعیت یعنی) 164:ص ،23( شوند می حمایت تجربی هايتئوري بوسیله اخالقی
. نامندمی 40گراییتحویل را گراییطبیعت نوع این. تحویلند قابل طبیعی هايواقعیت به پرده بی و صریح
 یرغ خصوصیت یک به را اخالقی هايخاصه توانمی اخالقی موقعیت یک در معتقدند گراهاتحویل
 موقعیت آن اب مرتبط اخالقی عمل طبیعی، خاصه آن گیرياندازه با و کرد تحویل لذت مثل طبیعی اخالقی

 .داد انجام را

 لقاب آنها ولی اندطبیعی هايواقعیت درنهایت اخالقی هايخاصه هرچند است معتقد نظریه دومین
 معتقدند گراهاتحویل برخالف 41گراهاناتحویل نام به گروه این. نیستند تجربی هايگزاره به تحویل
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 ،20( .نیستند اخالقی غیر هايخاصه به تحویل قابل صریح و سرراست صورت به اخالقی هايخاصه
  )139:ص

 موجود یرید؛بگ نظر در را زنده موجودي مثال. گرفت سراغ علم فلسفه در میتوان را ايمساله چنین شبیه
 شده هساخت اتمها از هم مولکولها و است شده ساخته مولکولها از هم سلولها سلولهاست، از متشکل زنده
 عبارتند طحس ترینعمیق در شناسانزیست تحقیق مورد موجودات پس هستند فیزیکی ذرات اتمها. است

 دقص هم اجتماعی علوم حتی دیگر علوم مورد در حکم همین. پیچیده بسیار فیزیکی موجودات از
 از برخی دهد؟ جاي خود دل در را دیگر علوم همه تواندمی فیزیک آیا حساب بدین پس. کندمی

 فیزیکی طحس در شوندمی بررسی دیگر علوم در که چیزهایی که اند گفته سوال این جواب در فیلسوفان
 یزیکف از برگرفته هاي واژه حسب بر تواننمی را سلول مفهوم بنابراین. دارند »42گوناگون مصداقهاي «

 و اگر است سلول یک x » :باشد این صورتش اوال که ندارد وجود صادقی گزاره. نمود تعریف بنیادي
: ،ص2. ( نمود پر ذرات فیزیک از برگرفته هايواژه با بتوان را خالی جاي ثانیا و »باشد ..… x اگر تنها
 هايخاصه روي بر اخالقی هايخاصه سطح ترینعمیق در ناگراهاتحویل نظر از سیاق همین بر)  72-75

 ..… x اگر تنها و اگر است اخالقی خاصه یک x » که عنوان این با ايگزاره ولی اند،ایستاده طبیعی

 .نداریم شود، پر فیزیکی واقعیت یک با خالی جاي این و » باشد

 در 43رگانمو لوید مثال دارد؛ نمود نیز دیگري مختلف نظریات در آمد باال در علم فلسفه از که مثالی
 وي کند؛می مطرح ″44برآمد اصل ”عنوان تحت فرهنگی نظریات باب در را اينظریه چنین شبیه 1923
 یرینشز رده پایه بر رده هر که دارند قرار مختلفی هايساحت و هارده در گوناگون هايپدیده است معتقد
 رده این باالي رب زیستانی امور مثال و باشدمی شیمیایی -فیزیکی امور آن از رده ترینپایین. است استوار

 رينظ چنین به قائالن. باشدمی هستی ساحت در موجود رده باالترین فرهنگ وي نظر از. دارند قرار
 رده یول کنند،می عمل آن درون در برتر هايرده که هستند چارچوبی همچون ترپایین هايرده معتقدند

: ص ،1( دارد را خود خاص قوانین باالتر، رده و شود مشتق ترپایین هايرده از یکسره تواندنمی باالتر
36-39(. 

 بوسیله را ”خوبی“ معناي تعین اينظریه اگر نمود؛ تفسیر نیز، دیگري لحاظ به توانمی را گراییناتحویل
 شمار به) راییگناتحویل( گراییطبیعت زمره در بتوان شاید را نظریه آن بداند، … و قبیله جامعه، فرهنگ،

 که ، نگرش نوع این افراد برخی نظر از که بردم کار به خاطر بدین را ”شاید“ کلمه). 192:ص ،27(آورد
 .شودمی محسوب گرایانهضدواقع اينظریه گذاشت، آن بر ”فرهنگی گرایینسبیت“ نام توانمی

 گراییواقع ما اگر شود؛می مربوط دارد اخالقی گراییواقع از شخص که تعریفی به بیشتر امر این دلیل
 جامعه، اهآنگ کند،می تاکید انسانی فرد از اخالقی هايخاصه استقالل بر که بدانیم نظریه را اخالقی
 ولی. تندنیس انسانی شخص دست در آن احکام اصطالح، به و هستند انسانی فرد از مستقل … و فرهنگ
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 یگرایواقع) است انسانی عالم و انسان از خارج عدمش، و وجود معنا این به عین( عینی جنبه به اگر
 وبنابراین ند،ک توجیه عینی صورت به تواندنمی را اخالقی هايخاصه نظریه، این آنگاه پابفشاریم اخالقی

  .شود محسوب نباید گرا،واقع اينظریه
 
  گراییطبیعت غیر -2-2-2

 گراطبیعت غیر گرایی،واقع نوع یک از »46اخالق مبانی « خود ساز دوران کتاب در 45مور.اي.جی
 به که ورم استدالل. است گراییطبیعت نوع هر طرد کتاب این در مور استدالل مهمترین. کند-می دفاع

 بدین گرایانهعتطبی پیشنهادي تعریف هر: است قرار بدین اختصار به است مشهور » گرایانطبیعت مغالطه«
 x بگوییم اگر پس گویدمی مور و. است خوبی همان x و است 47طبیعی خاصه یک x که است شرح

 است خوب x خود آیا بپرسیم میتوانیم همیشه ما حالیکه در. است x,x ایم گفته حقیقت در است خوبی
 پرسش کی با همیشه ما کنیم تعریف طبیعی خاصه یک با را خوبی چون مفهومی اگر بنابراین. نه یا

 تعریف هر در گویدمی مور لذا. بپرسد تواندمی خاصه آن خود خوبی از که روبروییم 48ايگشوده
 وب،خ مفهوم معناي مور نظر از. روبروییم ايمغالطه یک با ما خوبی چون مفهومی از گرایانهطبیعت
 جهان در یزن اخالقی هايخاصه که است معتقد این بر عالوه. است خود به قائم و تعریف غیرقابل بدیهی،
 مثل مه آنها حال عین در و نیستند طبیعی هايخاصه از یک هیچ شبیه و دارند وجود ما از مستقل و خارج
. یدانستم شهود را آنها کشف راه مور. شوندمی محسوب جهان اثاثیه و اسباب از بخشی طبیعی هايخاصه

 انتقادات بنام همین بر. خطاناپذیر و استنتاج قابل غیر بدیهی، است، شهودي میزند دم آن از مور که شهودي
 50آئودي و 49ویگینز دیوید داول، مک جان مثل افرادي بعد سالهاي در. شد وارد مور نظریه به فراوانی

 .کردند دفاع تري معتدل شهودگرایی از مور مطلق شهودگرایی بجاي که شدند پیدا

51  
 

  گراییطبیعت فوق -3-2-2
 لمث نه ولی دارند وجود ما باور از مستقل اخالقی هايخاصه که است معتقد گراییطبیعت فوق
) 240:ص ،21. (دارند وجود خدا نزد یا و افالطونی شبه وعائی در بلکه گرایی،طبیعت غیر و گراییطبیعت

 ما ودخ حال و وضع از استقالل به که اياخالقی حقایق فهم جهاز به مجهزیم ما افالطونی مشرب در مثال
 نظر از)  123 ،1381 دیگران، و دارول. ( دارد اندکی قائالن امروزه افالطونی دیدگاه این. اندصادق

 فوق از برخی دیگر سوي از. هستند مستقل ذات یک از انتزاعی اخالقی ارزشهاي افالطونیان
  ).24(دانند-می خدا وسیله به شده معرفی را اخالقی هايارزش گرایانطبیعت

 مشاجره وردم مسائل از یکی. دارد طرفدارانی نیز کالمی سنت در اخالقی گرایانهطبیعت فوق دیدگاه 
 خدا یاآ: است صورت بدین مساله این در اصلی پرسش. بود ذاتی قبح و حسن مساله معتزله و اشاعره
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 وبخ چون داشت اعتقاد معتزله. است خوب کند، خلق خدا آنچه یا کندمی خلق است خوب که را آنچه
 از. است شده خوب است، کرده خلق خدا چون بودند معتقد اشاعره و است کرده خلق خدا است بوده
 باطل اينظریه رو این از و کندمی تایید را مرجح بال اراده که است دیدگاهی اشاعره، دیدگاه معتزله نظر

 شاندکمی چالش به را خدا داشتن مطلق قدرت معتزله، ادعاي که داشتند اعتقاد اشاعره سو آن در. است
 که تاس گرایانهطبیعت فوق دیدگاه یک اشاعره دیدگاه. است کالمی و دینی نظریات مخالف این و

 .است کرده ایجاد خدا را اخالقی احکام کذب و صدق است معتقد

 نظریه هب شودمی تعیین دین یا خدا توسط اخالقی هايگزاره کذب و صدق است معتقد که اينظریه
 شایسته رکید دین از فارغ تواننمی:  معتقدند نظریه این به قائالن از بسیاري. باشدمی موسوم ”الهی فرمان“

 راستسر بسیار ايگونه به اخالق که هستند این به قائل آنها). 193-192: ،صص19( کرد حاصل اخالق از
 به رناظ اخالقی داوري خداوند، فرمان از نظر قطع با توانیمنمی که جهت این از است؛ دین به وابسته

 سر ،”نادرست“ ،”درست“ هايواژه معانی از بسا چه حتی و اخالقی، حیث از نادرست و درست
  .دربیاوریم

 
  52گرایانواقع بین هاياشتراك -4-2-2

 آنان انمی را مولفه دو توانمی عموما ولی دارد، وجود گرایانواقع بین بنیادینی نظرهاياختالف هرچند
 عینیت از که دانندمی عواملی به وابسته را اخالقی هايگزاره صدق گرایانواقع –1: دانست مشترك

 فاوتت باهم اخالقی هايخاصه وجودشناسی در عبارتی به و عینیت این ماهیت در آنها ولی. برخوردارند
 کیفیات با توانمی را اخالقی هايخاصه است معتقد داول مک جان مثل فردي مثال) 8: ،ص16(  دارند
 وي. تندهس جهان اثاثیه از بخشی اولیه کیفیات همچون اینها دو هر و کرد مقایسه رنگ مثل ايثانویه

 وسعت ار عینیت معناي باید عوض در و شد قائل کامل استقالل ذهنیت و عینیت میان نباید گویدمی
 ایدب بلکه نیستند، ما احساسات آفریده ، اخالقی خصوصیات داول، مک نظر از). 98: ،ص17(  بخشید

 هايسخپا شبکه که کنند تجربه را آنها قادرند موجوداتی تنها که دانست واقعی خصوصیات را آنها
 .)135: ،ص14( باشند داشته ما مشابه عاطفی

 عموما را یانگراواقع اخالق فلسفه کتابهاي اکثر در. شناختاري است اينظریه اخالقی گراییواقع –2
 ادقص گزاره این عکس چند هر. پذیرندصدق احکامی اخالقی، احکام آنها نظر از. دانندمی گراشناخت

 واقع در. باشد اخالقی گرايواقع ضد یا و گراواقع تواندمی اخالقی گرايشناخت یک و نیست
 .دانندمی انسانی فرد دستبرد و حوزه از خارج را اخالقی هاگزاره گرایان،واقع

  
  کانت اخالق  -3
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 بیرون و جهان در چیز هیچ: کندمی آغاز جمله این با را » اخالق مابعدالطبیعه بنیادهاي « کتاب کانت
. 53وبخ خواست یا]  نیت[  مگر شود، دانسته خوب شرط، و قید بی که آورد اندیشه به تواننمی جهان از
 )14:،ص10(

 انیمهرب یا نیک اراده خیر، اراده یا خوب خواست از او منظور گویدمی صریحا دیگري جاي در کانت
 که خاصی تیجهن دلیل ب حتی نه و پیامدش دلیل به نه نیک، اراده نیکی او نظر به بلکه نیست، طبیعی
 عقل جز نیست چیزي اراده) 129: ،ص8. (است آن طبیعت بواسطه بلکه است، آن مستعد شودمی فرض
 روري،ض عملی لحاظ از تمایل از مستقل عقل که چیز آن تنها برگزیدن توانایی از عبارتست و عملی
 ودخ تصور جز نیست چیزي شناسد می نیکو عملی عقل که چیزي تنها)  46:،ص10.( بشناسد نیکو یعنی
 به اندتومی و ـ است محض صوري ـ است تجربه و تمایل گونه هر از مبري که قانون خود تصور. قانون
 اراده انهم قانون تصور صرف بوسیله شده متعین اراده این. سازد متعین را اراده صوري اصل یک عنوان

 .است خیر

 بیشتر را ودخ انسان که میزانی به یعنی. است نهفته امر همین در نیز اراده استقالل و آزادي کانت نظر از
 رساندب ظهور منصه به را خود آزادي بیشتر چه هر و. است آزادتر بدهد، وفق اراده شده متعین قوانین با

 ینسبت کانت، نظر مورد معناي در آن رساندن ظهور منصه به و آزادي مفهوم رو همین از. است ترانسان
 دیداريپ جهان از بیرون که است اخالق حوزه به متعلق و استعالیی ايمقوله نداشته، پیرامون جهان با

 .) 24-23:،صص6(  است شده واقع

 امر این و. دارند کار و سر آن میل قوه با خصوص به ذهن با لزوما عملی امور در انسانی موجودات اما
 قواعد نای بنابراین و نیست اراده ایجاب مبدا تنها عقل موجودي چنین در و شودمی هاتعدیل انواع باعث
 نوعی نشانه باید این)  35: ،ص12. (است همراه باید نوعی وصف با که اي قاعده یعنی. است امر نوعی

. دارد معنی است عقل و نفس تعارض صحنه درونشان که موجوداتی در تکلیف این و است تکلیف
 .ندارد معنی است عقل یکسره که موجودي براي تکلیف کانت نظر به وگرنه

. باشدمی » 54تاکیدي بایسته « نوع از بردمی کار به متناهی خردمند موجودات براي کانت که بایدي
 آن نتیجه خود که اصلی و صورت به بلکه آن از شده خواسته نتیجه به نه و کار موضوع به نه بایسته این

 امر به آن از و باشد می اخالق نهایی هنجار که تاکیدي بایسته این) 52: ،ص10. ( شود می مربوط است
 چنین .گیردمی نشات شده متعین اراده از که است اخالقی احکام جنبان سلسله شودمی یاد نیز مطلق

 سه لشک به آن از صورت سه کانت ولی نیست، ممکن آن از یکی از بیش وجود و یکتاست هنجاري
 دهد،می ترجیح را اول صورت او. است خود خاص تاکید محل داراي یک هر که دهدمی ارائه فرمول

 او وانندگانخ که ما براي و نمایندمی روشنتر را آن معناي احیانا بدیل لفظی تعبیرهاي که است معتقد اما
 .باشندمی ترمتقاعدکننده باشیم،
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 وانمنت که کنم عمل ايشیوه به نباید هرگز «: عام قانون فرمول یا خودآیینی فرمول -اول صورت
  ».آید در عام قانون صورت به من رفتاري ضابطه که کنم اراده همچنین

 خودت شخص خواه را، انسان که کن عمل چنان«: اشخاص کرامت به احترام فرمول – دوم صورت
  ».هوسیل صرفا هرگز نه بدانی، غایت همواره دیگران، خواه و

 ما خود قانونگذاري از ناشی هاي ضابطه همه «: اخالقی جامعه براي قانونگذاري فرمول -سوم صورت
: ،ص9 ( ». است طبیعت ملک ملکوت آن گویی که باشند هماهنگ چنان غایات ملکوت یک با باید
62( 

 از .آنهاست با منطبق تکالیف همه و اخالقی قوانین همه یگانه اصل اراده، 55آیینی خود کانت نظر از
 اصل ضد سبرعک بلکه بگیرد، قرار تکلیفی هیچ بنیاد تواندنمی فقط نه اراده 56دگرآیینی دیگر، سوي

 توانمی را است مهم خودآیینی اینقدر چرا اینکه) 58: ،ص10. (است اراده بودن اخالقی ضد و تکلیف
 داراي که آنچه. شرف یا است ارزش داراي یا چیزي هر غایات مملکت در: دید کانت نوشته این در

 و تاس برتر ارزشی هر از آنچه ولی. شود عوض است آن معادل که دیگري چیز با تواندمی است ارزش
 کندیم تعیین را چیز همه ارزش خود که قانونگذاري رو این از. است شرف داراي پذیردنمی معادلی هیچ
 بنیاد اراده خودآیینی و. باشد داشته مانندي بی و نامشروط ارزش یعنی باشد شرف داراي دلیل بهمین باید

 )86-83: ،صص10. (است انسانی طبیعت شرف

 یعنی(  آگاهی خود این و است محض عملی عقل آگاهی خود صرف کانت نظر از نامشروط ارزش
 اختیار جابیای مفهوم)  شود دگرآیینی به منجر که دیگري چیز هیچ نه و عقل خود دستورات طبق بر عمل
 کی بعنوان را خود قانون این. است محض عملی عقل بنیادین قانون به آگاهی همان آگاهی خود. است
 آشکار یست،ن مبتنی تجربی شهود خواه و محض شهود خواه شهودي هیچ بر که پیشین ترکیبی قضیه

 خالتد هرگونه و است پیشین ترکیبی اخالقی هايگزاره کانت نظر از بنابراین) 55: ،ص12. (کندمی
 است اراده بودن اخالقی ضد اصل که دگرآیینی موجب اراده تعین در امیال و تجربه محسوس، امور

 جربهت دست »عملی عقل نقد« و »اخالق مابعدالطبیعه بنیادهاي « جاي جاي در صراحت به کانت. میشود
 قوانین تضرور و کلیت یعنی عینیت با است مساوي وي نظر از امر این و میکند کوتاه اخالق حریم از را

 .است اخالقی

 طریق این از ما و گیردمی فرض ما درون در را اختیار بنام اي قوه اخالقی، قانون طریق از کانت
 عملی دگاهدی از الاقل نظام این به توانیممی ما. یابیم راه معقول جهانی و محسوس فوق نظامی به توانیممی
. اریمانگمی محض متعقل موجودات عنوان به خویش اراده موضوع را آن زیرا. بدهیم عینی واقعیت آن به
. یستن عقل نظري شناخت توسعه موید وجه هیچ امربه این کند می تاکید کانت البته)  75: ،ص12( 
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 نظري عقل خواه نظري، عقل تالشهاي مدد با استنتاج گونه هیچ طریق از را اخالق قانون عینی واقعیت
  ) 80: ،ص12. ( داد نشان تواننمی تجربه موید نظري عقل خواه محض،

 رد فهم به هیچگاه آزادي وجود هستیم معقول عالمی فرض به مجبور آزادي براي ما کانت نظر از
 ضروري رضفپیش منزله به تنها آزادي و زد تواننمی آن از پشتیبانی در تجربی مثال هیچ چون آید؛نمی
 تعیین توانایی به یا و آرزوها از مستقل خواست یک از خویش آگاهی به که معتبراست موجودي در خرد

  ) 131-130: ،صص10. (دارد باور طبیعی هايغریزه از مستقل خرد قوانین توسط خویش
 
  اخالقی گراییواقع با کانت نسبت -1-3

 طفق خرد «. بنددمی را اشاخالقی منظومه به ورود رابراي آدمی خرد از مستقل امر هرگونه راه کانت
 طبق کانت بنابراین) 27: ،ص11(  » کند می خلق خود طرحهاي طبق خود که بیند می را چیزي آن

. گراستقعوا ضد کند، می تاکید ما باور از اخالقی هايخاصه استقالل بر که گراییواقع از هاییتعریف
 نیهیلیسم و گراییناشناخت از اعم گرایانهواقع ضد هاي نظریه از یک هیچ در کانت دیگر سوي آن از ولی
 اخالقی هاي گزاره بودن پذیر کذب و صدق به قائل و است اخالقی گرايشناخت یک کانت. گنجدنمی

 نوعی بر مبتنی ضعیف گرايشناخت یک مانند به نه کانت نظر از اخالقی هايگزاره کذب و صدق. است
 بدست دارند وجود پدیداري جهان در که واقعیتهایی توسط نه و) 46: ،ص12( است االذهانیت بین
 واین .پذیردمی سلیمی عقل و متعارف فهم هر را » است بد کردن قتل « گزاره صدق وي نظر از. آیدمی

 .است صادق شرایط همه در گزاره

 که بدانیم یکس را اخالقی گرايواقع یعنی بپذیریم را اخالقی گراییواقع از حداقلی تعریفی اگر حال
. داندمی صادق واقعا را آنها از بعضی ثانیا و داندمی پذیر کذب و صدق را اخالقی هايگزاره اوال

 هاییتعریف به اگر و. دانست اخالقی گرايواقع یک را کانت توانمی آنگاه)  15:ص ،25 و 60:،ص13(
 کنیم رجوع دهند،می بها خارج عالم در بودن موجود و ذهن از استقالل به که اخالقی گراییواقع از

 را اخالقی احکام کانت که داشت توجه نکته این به باید .است اخالقی گرايواقع ضد یک کانت آنگاه
 هن و است شناسیانسان حوزه در آدمی امیال بررسی وي نظر از داند؛نمی ما امیال و احساسات از ناشی

 وي هک آنجایی از اما. نیست اخالقی گرايضدواقع و گراناشناخت یک وي حیث این از پس، و فلسفه؛
 جهان فیزیکی قوانین طبق است جهان در هرچه چراکه داند؛می طبیعی جهان حوزه از خارج را اخالق

 هب و باشد؛ طبیعی جهان در داخل تواندنمی اخالق لحاظ این از و ندارد وجود جهان در اختیاري و است
 قیاخال گرايضدواقع یک حیث این از و. است استعالیی اخالق گویدمی خود که همانطور معنی یک
  .است
  
  گیريتیجهـ ن4
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 قفو و گراییطبیعت غیر گرایی،طبیعت – اخالقی گراییواقع اقسام از یک هیچ در کانت
 این از باشد داشته وجود خارج جهان در تواندنمی اخالق وي باور به چراکه. گنجدنمی – گراییطبیعت

 متعارف هايبنديتقسیم در وي دیگر سوي از. است اخالقی گرايواقع ضد یک وي حیث
 ائلق اخالقی امور در آدمی احساست و امیال مدخلیت به وي چراکه گنجدنمی اخالقی گراییضدواقع

  .داندنمی دروغ و جعلی نیز را اخالقی هايگزاره همچنین و نیست
 هاب آنها بودن خارج جهان در و اخالقی هايخاصه ذهن از استقالل به که تعاریفی به ما اگر اینرو، از
 گراییواقع زا ما اگرتاکید دیگر سوي از. است اخالقی گراییضدواقع یک کانت باشیم، معتقد دهند،می

 را کانت هآنگا باشد؛ احساستش و امیال به بنا اخالقی امور در انسانی سوژه دستبرد از حفاظت اخالقی،
 طول در نه در که بوده شمولجهان و عام وي اخالقی قوانین چراکه بدانیم؛ اخالقی گرايواقع یک باید

  .تاثیرگذارند آنها در آدمیان احساسات امیال چون اموري نه و شوندمی عوض تاریخ
 اخالقی گراییواقع از تعریف در وجودشناسی یا و شناسی معرفت وجوه از یک کدام اینکه به بسته پس

 یا و گراضدواقع تواندمی کانت کنیم، مراد اخالقی گراییواقع از را معنایی چه ما و است ترپررنگ
 .باشد اخالقی گرايواقع

  
 

  نوشت پی
 ورق « کتاب در زودي به شده، نوشته صبرآمیز ابوالفضل آقاي همراه به که مقاله این از اي نسخه *

 .شد خواهد منتشر ام	»فیلم و فلسفه دینی، نواندیشی در جستارهایی: وقت روشن

1. moral facts 

2. meta-ethics 

3. cognitivism 

4. non-cognitivism 

5. realism 

6. anti-realism 

7. semantic 

8. Epistemic 

9. Ontology 

10. Psychology 

11. moral property 

12. philosophy of action 
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 یکی به اختنپرد بطوریکه هستند، تنیده هم در بسیار اخالقی گراییواقع و گراییشناخت مبحث دو .13
 ذیل در گراییواقع نظریه اخالق فلسفه کتابهاي اکثر در. گذاردمی ناقص را بحث دیگري، به اشاره بدون
 بر ار خود توجه خواهیممی مقاله این در چون ما ولی. شودمی مطرح و صورتبندي گراییشناخت نظریه
 در صیلیتف بحث از و کرده برگزار اجمال به را گراییشناخت مبحث کنیم، متمرکز گراییواقع روي

  .ایم نموده اجتناب مورد این
گیردمی قرار …و آرزو میل، عاطفه، حوزه در که است موضوعی اینجا در روانشناسی از منظور .14 . 

15. truth-apt 

16. strong cognitivism 

17. weak cognitivism 

18. Richard Hare 

19. Prescriptive 

20. Normative 

21. Imperative 

22. Valid 

 در را القیاخ گراییواقع از مختلف تعریف چند گرایی،واقع گوناگون تعاریف با شدن آشنا براي .23
  :آوریممی اینجا

 مورد هايگزاره مجموعه که است باور این گرایی،واقع :( Michael Dummett ) دامت مایکل
 بر هاگزاره آن یعنی. است مستقل ما شناخت ابزار از که هستند عینی صدق ارزش داراي نزاع، و بحث

  .کاذب یا صادقند یا ما، از مستقل واقعی وجود حسب
 راي دو صرف پذیرش مستلزم گراییواقع : ( Jeffry Sayre-McCord ) کورد مک سیر جفري

 از برخی -2. کاذب یا صادقند یا شوند تفسیر ظاهري صورت به هرگاه بحث مورد ادعاهاي -1: است
  .باشند می صادق واقعا ادعاها این

 یا نظر مورد ادعاهاي – 1 که است مدعی گرا واقع یک: گویدمی ( Hilary Putnam ) پاتنم هیلري
 چیزي یعنی. است خارجی امري نمایاندمی کاذب یا صادق را ها گزاره این که آنچه -2 کاذب یا صادقند

 )62-60:،صص13. (نیست ما زبان یا ذهن ساختار یا ما بالفعل و بالقوه حسی هاي داده از

 دارند وجود اخالقی واقعیات اخالقی، گراییواقع طبق : ( David McNaughton ) ناتن مک دیوید
 خالقیا واقعیات همین و. اندآنان اخالقی باورهاي جمله از و افراد روانشناختی حاالت از واالتر و برتر که

 .آورندمی فراهم را افراد اخالقی باورهاي کذب یا صدق قابلیت که هستند

 هايگزاره و اخالقی هايواقعیت که است مدعی اخالقی گراییواقع ( David Brink ) برینک دیوید
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 مدعاي.  خطاست و صواب درباره ما باورهاي از مستقل ماهیتشان و وجود که دارند وجود صادق اخالقی
 اخالقی مفاهیم و الفاظ و احکام که است معناشناختی مدعاي این بیانگر اخالقی گراییواقع مابعدالطبیعه

  .دارند اخالقی هايخاصه و هاواقعیت به اشاره نوعا
 مفاهیم و الفاظ اوال که معتقدند اخالقی گرایانواقع : (Sturgeon Nicholas) استرجن نیکالس
 ربیانگ نوعا ما اخالقی هايگفته و بیانات ثانیا و دارند اخالقی هايخاصه به اشاره نوعا ما اخالقی

 ذهنی هايشاحصه از مستقل اخالقی حقایق ثالثا و دارند را کذب و صدق قابلیت که هستند هاییگزاره
  .هستند رسوم و آداب نیز و اخالقی احساسات و باورها همچون ما

 برخوردار اخالقی احکام آن طبق که است اي نظریه گراییواقع :(Ras Shaferland) شافرلند راس
 فرد یک هک هستند چیزي آن از مستقل باشند صادق که احکامی چنین. هستند عینیت از خاصی نوع از
 ( 8-7: ،صص16.( گیردمی نظر در آنها براي خاص احوالی و اوضاع در و خاص مکانی در

 خوب، ظیرن اوصافی آن، تبع به و اخالقی حقایق که است مدعی اخالقی گراییواقع : بوچورف پانایوت
 عالم در. ندنیست پذیرتحول اخالقی غیر اوصاف یا حقایق با که رذیلت و فضیلت نادرست، درست، بد،

 یماندیشمی حالت آن در که حالتی از ما، آگاهی از اوصاف و حقایق این نظریه، این اساس بر. دارد وجود
 توانندمی اخالق اوصاف مستقلند، ما امیال و احساسات از و ما هايگرایش و باورها از. کنیممی صحبت و
 خالقیا حقایق اوصاف، این تحقق و تمثل با یابند؛ تحقق اینها مانند و نهادها اعمال، اشخاص، طریق از

  ) 1381 ،4. ( شودمی اخالقی احکام صدق سبب آنها با تطابق که هستند
24. Benedict Spinoza 

25. G. L. Macki 

26. error theory 

27. The Nature of Morality 

28. Gilbert Harman 

29. derived 

30. queer property 

 است معروف اماک تیغ یا اکام استره به که وي نظریه. بود وسطی قرون مشهور فیلسوف اکامی ویلیام .31
 ندارندو جهان در اثري هیچ که است موجوداتی حذف خواستار وي. است جهان کردن ساده بر مبتنی
  .است تبیین قابل جهان هم آنها بدون

32. Ayer 

33. boo – hurrah theory 

34. quasi realism 
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35. Simon Blackburn 

36. Naturalism 

37. non-naturalism 

38. super naturalism 

39. non-moral 

40. Reductionism 

41. Irreductionism 

42. multiple realization 

43. Loyd Morgan 

44. principle of emergence 

45. G.E.Moore 

46. Principia Ethica 

 ستا روانشناسی همچنین و طبیعی علوم از ايماده موضوع که میدهد را معنی آن طبیعت مور نظر از .47
 خواهد زمانی یا و است بوده موجود خارج در یا است خارج در که بشود چیزي هر شامل است ممکن و

 )10:ص ،20. (بود

48. open – question 

49. David Wiggins 

50. Audi 

 :بپذیرد صورت ناگراییتحویل و گراییطبیعت غیر میان تفکیکی است الزم اینجا در .51

 علمی کامیاح اخالقی، احکام آیا که است این سر بر گرایی طبیعت غیر و گرایی طبیعت اصلی مجادله
 سخن یطبیع هايخاصه به اخالفی خاصه تحویل از صریح صورت به گرایان تحویل. خیر یا و هستند
 ییناگرا تحویل دیگر سویی از. صادقند نیز اخالقی دعاوي باب در علمی احکام شدند مدعی و رانده

 عیمد حال عین در اما فرونکاست طبیعی هاي-خاصه به صریح صورت به را اخالقی هايخاصه هرچند
 به و باشند هداشت کاربرد توانند-می مختلف هايپدیده تبیین در که هستند احکامی اخالقی، احکام شد

 از. دکر صحبت اخالق بودن علمی از توانمی … و شناسی جامعه و اقتصاد همچون دیگري علومی مانند
 سخن دو ینا انفصال از و بود علمی دعاوي با اخالقی دعاوي اتصال منکر گرایی طبیعت غیر دیگر طرف

 .گویدمی

 یعنی. باشدمی گرایانطبیعت فوق و گرایانطبیعت غیر گرایان،طبیعت اینجا، در گرایانواقع از منظور .52
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 دیگر هاينبهج از بیش شناختیوجود جنبه به گراییواقع از هایشانتعریف در که گرایان-واقع از دسته آن
  .دهندمی بها

53. good will 

54. categorical imperative 

55. autonomy 

56. heteronomy 
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 .سمت



٢٠ 
 

 فرهنگی ادبی، فصلنامه در فرهادپور، مراد ترجمه ،”ارزشها ذهنی ماهیت“ ،)1379(ال جی مکی، .15
  .1379 تابستان تهران، ،16 ارغنون،شماره

 پاییز ،6 شماره حکمت، نامه در ،”اخالقی گرایی واقع و داول مک جان“ ،)1384(مجید مالیوسفی، .16
  .1384 زمستان و

 نامه در ،”داول مک اخالقی گرایی واقع منظر از کانت اخالق فلسفه نقد“ ،)1386(حسن میانداري، .17
  .1386 زمستان و پاییز ،2 شماره پنجم سال حکمت،

 نشاءا ترجمه ادواردز، پل: ویراستار اخالق، فلسفه در ،”اخالق فلسفه مسائل“ ،)1386(کاي نیلسون، .18
  .تبیان: تهران رحمتی، اهللا
 .1385 ققنوس،: تهران علیا، مسعود ترجمه اخالق، فلسفه مبانی ،)1385( رابرت هولمز، .19

References 
20. Miller, A.(2003) An Introduction to Contemporary Meta Ethics, 

Oxford: Oxford university Press. 
21. Pojman, L.(1999), Ethics Discovering Right and Wrong, USA: 

Wadsworth . 
22. Rachels, J.(1997) ‘Subjectivism’ in A Companion to Ethics, Singer, 

P.(ed.), Oxford: Blackwell. 
23. Railton, P.(1986), ‘Moral Realism’ in The Philosophical Review, Vol. 

95, No. 2, Apr. 1986, Duke University Press, pp. 163-207. 
24. Rottschaefer, W.(1999), “Moral Learning and moral Realism” in 

Behavior and Philosophy, No. 27, Cambridge Center for Behavioral 
Studies, Pp. 19-49. 
25. Smith, M.(2000) ‘Moral Realism’ in The Blackwell Guide to Ethical 

Theory, Lafollette, H. (ed.), Oxford: Blackwell. 
26. Smith, M.(1997) ‘Realism’ in A Companion to Ethics, Singer, P.(ed.), 

Oxford: Blackwell. 
27. Stewart, N. (2009), ETHICS : An Introduction to moral philosophy, 

Polity Press. 
28. Warner, R.(1983), ‘Ethical Realism’ in Ethics, Vol. 93, No. 4, Jul. 1983, 

The University of Chicago Press, pp. 653-679. 
 


