 فلسفه اخالق  :علمي است كه به تبيين مبادي ،اصول و مباني و علم
اخالق ميپردازد
 بعضا مطالبي از قبيل تاريخچه ،بنيانگذار ،هدف ،روش تحقيق و
سير تحول آن را نيز متذكر ميشود .م













افالطون  :مقدمات كار با مکالمات خود در باره اخالق
ارسطو :شروع رسمي فلسفه اخالق
اپيکوريان و رواقيون :سردمداران نگرش فلسفي به اخالق بودند.
آگوستين يکي از تأثيرگذارترين افراد بر فالسفه اخالق بود و با آراء خود به تبيين موضوعات
فلسفه اخالق از منظر مسيحيت كاتوليک پرداخت.
دوران قرون وسطي :رشد فلسفه اخالق در مسير اخالقيات مسيحي پيش ميرفت .اخالق
رويکردي مبتني بر فضيلت داشت.
توماس آكويناس :اوج فلسفه اخالق در قرون وسطي
دوره رنسانس  :انقالب اسپينوزا در فلسفه اخالق تغيير اين رويکرد به اخالق مبتني بر كردار
بود.
باروخ اسپينوزا  :قابل توجهترين فالسفه در دوره جديد.
ايمانوئل كانت  :در پايان دوران روشنگري بارزترين چهره فلسفه اخالق طول تاريخ به شمار
مي آيد .او مفهوم امروزي فلسفه اخالق را ساخت.
پس از كانت جان استوارت ميل و آرتور شوپنهاور علم اخالق را بيش از پيش متحول
ساختند .در قرن بيستم نيز فالسفه بزرگي در دو شاخه فلسفه تحليلي و فلسفه قارهاي آثار
مهمي از خود بر جاي گذاشتند.

 اسالم چه انگيزه و هدفي را براي انجام فعل اخالقي برمي گزيند؟
 ارتباط دين و اخالق تا چه حدي است؟ در حد تقويت يا سلب و
ايجاب
 در آن صورت فعل اخالقي مطلوب و صحيح از غير مطلوب و ناصحيح
متمايز خواهد شد.

علم اخالق
ethics

اخالق توصيفي
Descriptive
Ethics

در باره امور ي مانند مفهوم خوبي و بدي
بیشترین مباحث فلسفه
اخالق
The philosophy of
ethics
اقوام و ملل
در باره آداب و رسوم اخالقي

فرااخالق
Meta - Ethics

اخالق هنجاري
Normative
Ethics

اخالق كاربردي
Applied
Ethics
بحث در باره بايد ها و نبايدها

 در غرب شاهد دو دوره كامالً متفاوت هستيم:
قرون وسطي:

حوزه فراگير كليسا

رنسانس:
خروج فراگير امور از حوزه كليسا

اخالق بدون خداوند

موافقان اخالق بدون خدا
André Gide
•نویسنده مشهور فرانسوی
• ۱۹۴۷جایزه ادبی نوبل
•از جمله گفته هاي او:
• تأكيد بر خروج امور از قدرت الهي
•ضرورت تقوا براي مرحله بي خدايي در اخالق
•انتظار تقوا از خود به جاي خدا
•اظهار تأسف كانون نويسندگان فرانسه از گفته هاي او در كتاب
«اگر دانه بميرد»

داستايوسکي:

اگر واجب الوجود نباشد ،هر كاري مجاز است.
سارتر:
عدم فرض واجب الوجود در امور اخالقي امري
راحت بخش نيست.

 اشکال پراگماتيستي  :خود مشکالت بعدي اخالق بدون خدا سبب
نمي شود كه تأمل كنيم و اين طور قضاوت كنيم كه دست كم اگر مي
دانيم خدايي هست ،قبولش در زندگي تأثيرگذار است و در ابعاد
مختلف زندگيمان دخالت دارد:
آيا ممکن است در زندگي فقط براي يک توهم احمقانه اين همه افراد با
اين همه وسعت از تأثيرات در زندگي وجود داشته باشد.
 اشکال منطقي :اگر خدايي هست و مخلوقاتي دارد .مي تواند هيچ
تأثيري (به لحاظ معرفتي و عملي)در زندگي اخالقي آن ها نداشته
باشد .بحث حکمت و عبثيت در كالم اسالمي مطرح مي شود.

