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Example: It is already more than a hundred years ago that the Natural 
Philosophy and Metaphysics parts of Avicenna’s famous philosophical 
encyclopaedia al-Shifāʾ (The Cure) were published by the printing house of 
the Dār al-Funūn (‘Polytechnic’) academy at Tehran. This printing, which is 
usually referred to as the ‘Tehran lithographic edition’, is a milestone in 
Avicenna studies based on Arabic sources. It increased the level of attention 
for The Cure at a national and international level. About half a century after 
publication of the above edition, the first three volumes of the Natural 
Philosophy (al-Ṭabīʿiyyāt) part of The Cure were translated into Persian by 
Muḥammad ʿAlī  Furūghī  (b. 1294/1877,  d.  1321/1942). It was this 
translation which incited the famous Iranian scholar Mīrzā Mahdī Mudarris 
Ashtiyānī (b. 1306/1888-89,  d. 1372/ 1952-53) to write a critical study of it, 
both textually and philosophically. Outside Iran,  the  Physics of  the  Natural 
Philosophy part of The Cure  was published four times: in Egypt, Lebanon, 
Turkey, and the United States. It is especially the Cairo printing (begun in 
the nineteen-fifties and the first of the editions just mentioned) which had 
a huge impact, especially among Arabists, who until then mostly had no 
knowledge of or interest in the Latin Avicenna tradition, which goes back 
some nine-hundred years. With the modern printings of the Arabic text and 
the studies and translations that are based on it, one could say that Avicenna 
truly ‘went global’ for a second time, after his huge imprint on Western 
Europe in medieval and Renaissance times. In this paper, I shall first discuss 
some codicological issues connected with the Physics of The Cure. In the 
second part I shall discuss the existing editions of this text, with an emphasis 
on their methodology in the selection and use of textual witnesses from 
among the numerous manuscript copies preserved around the world. In the 
eleventh and twelfth centuries CE, the translation of Arabic works into Latin 
led to the spread of the ideas of Islamic philosophers among the Christian 
and Jewish thinkers in medieval Europe. Also, the translation of Ibn Sīnā's 
works, especially al-Shifa (the Cure), and works such as al-Ghazali's Maqasid 
al Falasifa (The Aims of the Philosophers), which were clearly influenced by 
Ibn Sīnā's thoughts, was an important step in introducing Ibn Sīnā's natural 
philosophy's teachings to medieval Western thinkers. Among these thinkers 
are included Albert the Great (d. 1280), Thomas Aquinas (d.1274), and Roger 
Bacon (d. 1292). About three centuries after Ibn Sīnā, Jean Buridan (d. c. 1359 
- c. 1362) emerged, and perhaps none of the medieval European thinkers was 
as influential as him in laying the groundwork for the emergence of modern 
science. Of course, non-Aristotelian concepts …. . 
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 1401، پايیز و زمستان 42جاويدان خرد، شماره 

 گرايی در اخالقو نقش آنها در نقد فروکاهش مفاهیم اخالقی فربه
  * مینو حجت

 چکیده

شی     مفاهیم فربه اخالقی، در مقابل مفاهیم نحیف اخالقی، که گفته می صرفا  واجد بار ارز                                شود 

اند، مفاهیمی اند که عالوه بر بار ارزشییی بار صوصیییفی نیر دارند.  این مفاهیم در اخالر کاربرد  

ستدالل می  ص   فراوانی دارند. این مقاله ا شی  این مفاهیم از وجه صو نها  یفی آ                                                کند که اوال ، وجه ارز

                                                                                    ناپذیر اسیییت و بنابراین قابل صحویل به مفاهیم نحیف اخالقی هم نیسیییتا ،انیا ، فربهی  انفکاک

صر  هصوام مفهومی فربامری ذومرصبه اسییت، و از هر مفهوف فربه، با افرودم محتوای صوصیییفی، می

صیییری  کند،                                                                              سییاخت. همپای صیییر محتوای صوصیییفی  این مفاهیم بار ارزشییی آنها نیر صیییر می 

                                                                                       کیفی که قابل فروکاسییتن به مفاهیم نحیف ارزشییی، حت ی با درجاف متفاوف، نیسییت. عالوه بر  

ضمن فربه  شیده می   این،  شدم یک مفهوف پای واقعی اصی از انواع مختلف نیر پیش ک شود که                                                                   صر 

اهیم مف صرینمام با فربهسازد. ما در زندگی اخالقی صر میداوری در باب آنها را پیچیدهکار ارزش

صوام مالک  رو نمیصوانند در قالب اصییول عاف صییورصبندی شییوند. ازاینسییروکار داریم، که نمی

شگری    شگری         سنج سنج ست، بلکه این  صل کل ی فروکا                                                                        اخالقی در موارد خاص را به چند ا

                                                                   صر است و هر شخصی در هر موقعی تی خود باید بار آم را به دوش بگیرد.  امری بسیار پیچیده

ید  فک        : ها ژهواکل به بودم، من فاهیم نحیف، ذومرص به، م فاهیم فر سییییازی،  م

   گراییناپذیری، فروکاهشبیام

                                                             
 minoo.hojjat@gmail.com  :استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرام مسئول( )نویسندة *
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 مقدمه .1

ی قرم بیستم، صفکیکی رایج شده است میام مفاهیم در میام مفاهیم ارزشی، از نیمه

طور معمول گفته . به (thin concepts) و مفاهیم نحیف  (thick concepts)فربه

                                   گیرد که بعضی از مفاهیم ارزشی صرفا  صقسیم به این لحاظ صورف میشود که این می

( دارند و بعضی دیگر هم بار ارزشی دارند و هم بار صوصیفی evaluativeبار ارزشی )

(descriptiveمفاهیمی چوم خوب، درست، و باید از دسته .) ی او ل محسوب             

این  1ی دوف.ز دستهشوند، و  مفاهیمی چوم شجاعت، عدالت، دروغ، و خیانت امی

صفکیک مختص به مفاهیم اخالقی نیست، بلکه مفاهیم دیگری چوم مفاهیم 

اشکوه، شناختی ) مثل بلوح( یا زیباییشناختی )مثل معقول، صیرهوش، کودم، سادهمعرفت

فاهیم م»ی اول را شوند. مفاهیم دسته                                          فریبنده، مضحک( هم مشمول این صقسیم صلق ی می

ا در ر« مفاهیم فربه»خوانند. اصطالح می« مفاهیم فربه»ی دوف را ستهو مفاهیم د« نحیف

 Ethics and the Limits of اخالر برای اولین بار ویلیامر در کتاب 

Philosophy هم  3         البته ه ر 2های فلسفه( مطرح کرد.                شناسی و محدودی ت)= اخالر

صرصیب صوام آنها را بهکه می                        های ارزشی  اولی و ،انویشود میام واژهبه صفکیکی قائل می

  (see Hare, 1952: 121-2)  .                                             با مفاهیم ارزشی  نحیف و فربه قابل صطبیق دانست

اهیم دهد که کاربرد مفویلیامر صفاوف مفاهیم فربه و نحیف را به این صورف صوضیح می

 است )یعنی کاربرد آنها به این که جهام چگونه است وابسته 4بردهراه-فربه هم جهام

 5برندهراه-شام هم صوافق وسیعی وجود دارد( و هم عملاست و در مورد شرایط اطالر

. او در کتاب مذکور (Williams, 1985:141)گذارد(                             )یعنی دلیل  عمل در اختیار می

ت صرین مفاهیم نظیر درسکند که انتراعی                   برد. صرفا  اشاره مینامی نمی« مفاهیم نحیف»از 

مطابق با این صوضیح، در این بحث سخن  (ibid, 152)نیستند. بردگی راه-گویای جهام

ی مفاهیم ارزشی نیست، بلکه الاقل صأکید بر آنهایی است که هنجاری اند و ربط از همه

 بیشتری با عمل دارند.

های ما به این و کنند، و در گرایش                                                  مفاهیم فربه در زندگی  روزمر ه ما نقش مهم ی ایفا می

ی خودمام این مفاهیم                                   مام دخیل اند. ما در زندگی  روزمر هجیه افعالآم سو و نیر در صو

                                                              بریم و مسائل اخالقی ما عمدصا  مربوط به مصادیق مفاهیم فربه اندا را فراوام به کار می
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م. صر سروکار داریشویم بیشتر با مفاهیم انتراعی               ی نظری  اخالر می                   ام ا وقتی وارد حوزه

صواند صر می                                          ی مسائل این حوزه بدوم صوج ه به مفاهیم فربهصوام پرسید که آیا بررسمی

 نتایجی مفید و درست به همراه داشته باشد. 

صرین پرسش اخالر را این سؤال دانست که صرین، و کاربردیصرین، نهاییشاید بتوام مهم

                                                                     در باب مسائل اخالقی چگونه داوری کنیم. این سؤالی است که نظری اف اخالقی  

د. سقراط ان                                                              حیانا  با صکیه بر نظری اف فرااخالقی، در صدد پاسخگویی به آم بودههنجاری، ا

                ساخت، که البت ه مطرح می« چگونه باید زیست»    صر  این سؤال را در قالب پرسش عاف

                                                                         مرایای خودش را داشت. ولی نظری اف اخالقی عمدصا  در صدد یافتن مالکی عاف برای 

                                                 صوفیق این نظری اف بسته به قو ف صوجیه مالکی است که           اند. ام اهای اخالقی بودهداوری

                                                                   دهندا و صوجیهی که از چنام قو صی برخوردار باشد طبعا  قبول عاف خواهد به دست می

                                                                                  یافت. ام ا اگر این نظری اف در نیل به چنین اقبالی ناکاف مانده باشند، این سؤال مطرح 

یکی از دالیل این ناکامی این باشد رسد                                       شود که عل ت این ناکامی چیست. به نظر میمی

ن گردند، و ای                                   کارگیری  مفاهیم فربه  ارزشی بیام می                              که مسائل عملی  اخالر صنها با به

های کشند که در قالب مالک                                       هایی با ابعاد متنو ع و پیچیده را پیش میمفاهیم پای ارزش

 گنجند.  عاف نمی

های زیادی اند و نوشتهمفاهیم سخن گفتهی این پس از ویلیامر فیلسوفام بسیاری در باره

های مختلف مناقشاصی درگرفته استا در این زمینه پدید آمده، و در خصوص آنها از جنبه

                                                                              از جمله مناقشه در باب خود  صقسیم مفاهیم ارزشی به فربه و نحیف. سؤال این است که 

ا سخن از طیفی است صوام میام این دو به عنوام دو نوع مفهوف مرزی قائل شد، یآیا می

آیا مفاهیم   صر اند، یعنی در میرام فربهی با هم متفاوف اند.صر یا نحیفاز مفاهیمی که فربه

                                                                                 فربه و نحیف مستقل از یکدیگر اند یا یکی بر دیگری مقد ف است؟ آیا مفاهیم فربه صرفا  

صر فربه زشی                                                                     صوصیفی اند و فقط کاربردی ارزشی دارند، یا صرفا  ارزشی اند ولی گویای ار

                                                        ی صوصیفی و ارزشی اند؟ و اگر صألیفی از هر دو مؤل فه اند،                               اند، یا صألیفی از هر دو مؤل فه

                                                                                امکام صفکیک این دو مؤل فه از هم وجود دارد یا نه. ام ا غرض اصلی از طرح این مسائل 

     وج ه صکنند و صأ،یری که این ی اخالر ایفا می                                       صوج ه به نقشی است که این مفاهیم در حوزه

کند با بررسی این مسائل دید بهتری نسبت                                         بر نگرش اخالقی  ما دارد. این مقاله سعی می
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کند، با                                                                       به مفاهیم فربه به دست دهد و بر گستردگی و پیچیدگی  مفاهیم فربه صمرکر می

و فصل منازعاف مربوط به آنها را آشکار سازد. و نشام دهد                       این هدف که دشواری  حل 

صرین ائل موردی اخالقی را، که اگر بتوانند به بیام درآیند، در قالب فربهصوام مسکه نمی

                                                شوند، با گنجاندم  آنها صحت اصولی عاف فیصله داد.بندی میمفاهیم صورف

 صقسیم مفاهیم اخالقی به فربه و نحیف

فاوصی های متصوام فهمبه لحاظ فلسفی، از صقسیم مفاهیم اخالقی به فربه و نحیف می

این که چه فهمی از این صقابل شهودی »المعارف استنفورد آمده است که در دایرهداشت. 

منظور این است که  6 «بهتر است محل مناقشه است و پاسخی فارغ از نظریه ندارد.

شویم بستگی دارد به ی صمایری که میام مفاهیم فربه و مفاهیم نحیف قائل مینحوه

 7انگار                                                      ی اخالر به آنها قائل ایم. مثال  این که در باب اخالر واقعی                    نظری اصی که در فلسفه

                         گیریم مؤ، ر است. در آنجا در موضعی که در این خصوص می 8انگارباشیم یا ناشناختی

                                          شود. ام ا، صرف نظر از این مناقشاف، برداشت چندین مناقشه در این باب مطرح می

                                                                            معمول در باب مفاهیم ارزشی این است که فرر مفاهیم فربه و نحیف صرفا  در محتوای 

ی که با                                                                        صوصیفی  آنها است. یعنی مفاهیم فربه صوصیفی از یک عمل یا منش اند که ارزشی

سخنی برخالف »                                         ی را به همراه دارند. مثال  دروغ  به معنای مفاهیم نحیف قابل بیام است

است که نباید آم را گفت. بنا بر برداشت معمول، صعداد محدودی مفاهیم  9«باور گوینده

 شود که                                                                     اخالقی نحیف وجود دارند و معموال  یکی از این مفاهیم مفهوف اصلی قلمداد می

 را مفهوف اصلی قلمداد« باید»ر مفهوف           به فرض، ه  -صوانند با آم صعریف شوندبقیه می

وصیفی شوند از مفاهیم ص                                ی مفاهیم  اخالقی صرکیبی دانسته میکند. در این صورف، بقیهمی

ی این مفاهیم. ولی بعضی از فیلسوفام با این نگرش مخالف اند. از جمله، در نظر بعالوه

 یی را صحریف کننده                                                        ویلیامر این برداشت هیچ صوجیهی ندارد. او، که نظری اف اخالق

                                                               داند، معتقد است که این نظری اف با چنین صحلیلی از مفاهیم فربه و حقایق اخالقی می

ابی زنند، و دستی                       سازی  مسائل این حوزه میصمرکر بر مفاهیم عاف و انتراعی دست به ساده

شود که چنین کاری باعث می»ی ونگ، دهند. به گفتهبه اصول عاف را ممکن نشام می

                                                                                 ظری ه از زندگی اخالقی  واقعی  ما ]که مملو  از مفاهیم فربه است[ بریده شود و به طور ن

  (Wong, 1989: 722)« غریبی خالی از محتوا شود.
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اند که مفاهیم نحیفی چوم باید هیچ بعضی از فیلسوفام اخالر، از آنجا که نپذیرفته

                     گویند که مثال  چنانچه اند. آنام میای ندارند، صقسیم به دو نوع را رد کردهمحتوای صوصیفی

باید را مستلرف صوانستن بدانیم، به این معنا که از صحلیل باید به صوانستن برسیم، باید نیر 

                                        طور گفته شده است که حت ی مفهومی چوم خوب بار صوصیفی خواهد داشت. همین

م نحیف که مفاهیینصر، باشدا و نیر ای وسیع                                      صواند صوصیفگر  چیرهایی، هرچند با دامنهمی

شواهدی  کنند. بنا بر چنینبا همدیگر صفاوف دارند و بنابراین محتوای متفاوصی را القاء می

صر از بقیه، خواهند بود. ی مفاهیم ارزشی فربه، ولی بعضی فربه                    اد عا شده است که همه

ر دهایی هم که گوید که، در عین حال، صوصیفولی کیرچین با اشاره به این نکته می

                                                   شوند مربوط به صلق ی ما از یک فعل است و نه مربوط به مفاهیم نحیف صشخیص داده می

صوام آنها منظور این که می (Kirchin, 2013a: 5)                           این که خصایص خود  آم چیست. 

های متفاوف. این مطلب های متفاوصی دید و نه ارزشی به همراه صوصیفرا همچنام ارزش

ی ارزش دیگر باشد و ارزشی با ها دربردارندهین ارزش                         حت ی در صورصی که یکی از ا

ها صواند صحیح باشد، و حاکی از آم است که ارزشارزش دیگر صعریف شود هم می

د                                   ، متنو ع باشند. مثال  اگر مفهوف بایخود و بدوم همراه بودم با صوصیفخودیصوانند، بهمی

ه شدم وصفی به مفهوف باید است، با مفهوف خوب فرر دارد، این صفاوف نه به خاطر اضاف

ای را حاصل آورده بلکه ممکن است ارزش دیگری به آم اضافه شده و صأکید ارزشی

 باشد.

صوام آنها را در این صقسیم دوگانه گنجانید، کند که نمی                                ام ا شفلر از مفاهیم دیگری یاد می

سبت به نقد ویلیامر ن                                                             و از این طریق صقسیم مفاهیم اخالقی به فربه و نحیف و به صبع  آم 

و دهد. امورد نقد قرار می رافربه  میبه مفاه آنها   ی      صوج هیب خصوص در              نظری اف اخالقی 

معتقد است که مفاهیم فربه و نحیف به لحاظ نوع متفاوف نیستند، بلکه مفاهیم مختلف 

ی کند: یکدرجاف متفاوصی از فربهی دارند. او به چند دسته از مفاهیم اخالقی اشاره می

                                                     طرفیا دیگری آزادی، برابری، و آزادی  بیاما سومی حریم  عدالت، انصاف، و بی

                                                                   صوصی، عر ف نفس، و حسدا چهارمی نیاز، بهروزی، و منافعا و پنجمی حقور، خ

خودفرمانفرمایی، و رضایت. او معتقد است که گنجاندم این مفاهیم ذیل مفاهیم نحیف 

ی اخالر امروز با این مفاهیم سروکار یا فربه جای صردید دارد و در عین حال فلسفه
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صر نحیف بدانیم، طیف مفاهیم نحیف خیلی گستردهگوید، اگر این مفاهیم را دارد. او می

ینیم بگیردا و اگر آنها را فربه به حساب آوریم، میشود که ویلیامر در نظر میاز آنی می

صوجه نبوده است. به نظر او، ایرادی که ی اخالر امروز به مفاهیم فربه هم بیکه فلسفه

      ری اف          گرایی  نظبت به فروکاهششود نقد ویلیامر نسبندی هست موجب میدر آم صقسیم

 (Scheffler 1987: 417-18) اخالقی ناکارآمد باشد.

                                                                      سخن شفلر در خصوص شد ف و ضعف فربه بودم  مفاهیم اخالقی  مختلف کامال  درست 

رسد ویلیامر با این سخن مخالفتی داشته باشد و شفلر چیری بیش است. ولی به نظر نمی

      بندی دهد. در واقع، ویلیامر هیچ صقسیماو نسبت میگوید را به از آنچه ویلیامر می

فربه را طرح  میخود، که در آم مفاه کتاب در اوکند. ای را به صراحت مطرح نمیدوگانه

« اهیمصرین مفانتراعی» برد، بلکه از صعبیر نامی هم نمی« نحیف»حتی از مفاهیم  کند،یم

که بیشتر  10گوید،سخن می« صرفربه»که او از مفاهیم                 کند. مخصوصا  ایناستفاده می

                                                  ای با درجاف متفاوف است و نه مؤی د صقسیمی دوگانه. گویای فربهی

کند این است که، غیر از مفاهیمی که به طور معمول کاری که ویلیامر در آم کتاب می 

م مفاهی»                                               شوند، مفاهیم ارزشی و اخالقی  دیگری را صحت عنوام مفاهیم اخالقی خوانده می

م خواهند این مفاهیکند به این که می                               کشد و نظری اف اخالقی را مت هم میپیش می« هفرب

                                                      های عاف صلق ی کنند. بنابراین جدای از میرام استفاده از                            را صرکیبی از واقعی ت و ارزش

                                                                   ایراد او این است که بخش ارزشی  این مفاهیم صرفا  با مفاهیم عاف  مثل  11مفاهیم فربه

                                            شود. اساسا  صماف بحث ما در اخالر راجع به حکم بیام دانسته می درست و باید قابل

خواهیم احکاف خیانت و گنجند. ما میکارهایی است که ذیل یکی از مفاهیم فربه می

                                                                               دروغ و اهانت و اختالس و سقط جنین و غیره را بیابیم. ام ا مسأله این است که از دید 

« ایدنب»یا « باید»ت که با مفاهیم نحیف مثل بر سر حکمی اس فیلسوفام اخالر این مناقشه

صر                                                                          و امثال آنها قابل بیام است. ولی در نظر ویلیامر این بخش  ارزشی اوال  پیچیده« مجاز»یا 

                                از فرهنگی به فرهنگ دیگر یا حت ی  -                                             از آم است که در این مفاهیم خالصه شود، و ،انیا 

 (see Williams 1985: 130-131)           سی ال است.  -                           از موقعی تی به موقعی ت دیگر
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  ی مفاهیم اخالقی فربهگستره .2

ی اختالفاصی که در باب اند، با همهی آ،اری که در باب مفاهیم فربه نگاشته شدهدر همه

ی ارزشی و صوصیفی شناخته این مفاهیم وجود دارد، مفهوف فربه به داشتن دو جنبه

گذارد. شود بعضی مسائل را مبهم میهایی که از این مفاهیم زده می              شود، ام ا مثالمی

رحمی، مهربانی، شجاعت، خودخواهی، و مفاهیمی چوم عدالت، بیها صرین مثالمتداول

طور مفاهیمی چوم دروغ، عهدشکنی، امثال اینها اند که گویای منشی اخالقی اند، همین

صرین مفاهیم                           ها هستند.  ام ا اینها سادهیا قتل، که گویای اعمال اخالقی اند، هم جرو نمونه

                                            ا ، اگر بعضی اعمال را هم جرو مفاهیم فربه به رسد که، خصوصاخالقی اند و به نظر می

 ی مفاهیم از عاف بهصواند گسترش یابد. در سلسلهی این مفاهیم میحساب آوریم، دامنه

صوانند مفهومی عاف و بنابراین دارای                                           خاص، هر مفهوف عام ی مصادیقی دارد که خود می

فربه بدانیم، مصادیق آم و مصادیق دیگری باشند. حال اگر آزارگری یا دروغ را مفهومی 

                                                                                مصادیق  مصادیق آم، و همینطور مفاهیمی که صرکیبی از چند مفهوف اند هم از همین قبیل 

                                                                             خواهند بود. مفاهیمی چوم شکنجه، دشناف، صقل ب، صدلیس، اختالس و امثال آنها. ام ا 

               ای نظری و حت ی صواند مسألهمسأله این است که صعیین مصادیق یک مفهوف می

م صوام از هبرانگیر باشد. در واقع، در میام مفاهیم اخالقی دو دسته مفهوف را میشهمناق

                                                                             صمییر داد: مفاهیم مبهم، که صعریف نامشخ ص و مصادیق مبهمی دارند ولی حکم اخالقی  

                                                                            آنها متعی ن است )مثل ظلم، عفاف، شجاعت(، و مفاهیم واضح، که بالعکس صعریف روشن 

                                                 لی حکم اخالقی  آنها قطعی و همیشگی نیست )مثل دروغ،                        و مصادیق مشخص ی دارند و

ن                           ی دوف بیشتر است. ام ا صعییعهدشکنی(. طبیعی است که اختالفاف در مورد حکم دسته

                         رسد که هر چه وجه صوصیفی                                     ی او ل هم مورد اختالف است. به نظر میمصادیق دسته

صر                    وجه صوصیفی  آم واضح صر است و هر چه                            صر باشد بعد ارزشی  آم با،بافمفهومی مبهم

رند، صری هم داهای جرئی                             صر است. این مفاهیم کل ی مصدار،باف                      باشد، بعد ارزشی  آم بی

                                                                             مثال  قتل مصداقی از ظلم است، و ریاکاری مصداقی از دروغ به یک معنای عاف است. به 

ی ق                                             جنین را مصداقی از قتل بداند، یا صقی ه را مصداهمین صرصیب ممکن است کسی سقط

شوند اختالف در باب حکم آنها بیشتر صر میطور که مفاهیم جرئیاز ریاکاری بنامد. همین
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تداللی ی اس                              جنین یا ریا شمردم  صقی ه نتیجه                             شود. چوم مصدار قتل شمردم  سقطممکن می

 است که ممکن است در آم مناقشه شود.

، «اندم نادرست استرسآسیب»                                             صوام گفت که هرگاه از یک حکم اخالقی  پایه، مثل می

های شود، در واقع همام حکم را برای یکی از مصدارحکم دیگری استنتاج می

                         ها به واقعی اصی از انواع ی ارزشگیریم. و در واقع، از ضمیمهرساندم نتیجه میآسیب

ها ممکن است گردند. و همواره، هم در باب ارزش                   های جدیدی متول د میمختلف ارزش

یابد ها خاصمه نمی                                                  ته باشد و هم در باب واقعی اف. و فرایند این استنتاجاختالف وجود داش

                     آورد. ام ا هر چه جلو رود و حکمی به دست میصرین رفتارهای ما پیش میو صا جرئی

های                                     کنیم که اوال  آم حکم پایه یکی از جنبهرویم ممکن است با مفاهیمی سروکار پیدا می

کم صری در حایط و اوضاع و احوال پیرامونی نقش پیچیده                            متعدد مفهوف است، و ،انیا  شر

انچه صواند ظالمانه باشد یا نباشد، و چن                                  کنند. مثال   صنبیه بسته به شرایط میآنها ایفا می

                   های ارزشی  آم است.                            باشد، ظلم صنها یکی از مؤل فه

ای ما ه      عالی ت                                                         ها به وفور در زندگی  اخالقی ما وجود دارند و به بسیاری از فاین استنتاج

ای است که ارزش منفی دارد، چنانچه رساندم مفهوف اخالقی                    یابند. مثال  اگر آسیببسط می

                                                                         سیگارکشیدم هم بتواند مصداقی از آم صلق ی گردد همام ارزش را خواهد داشت. در 

                                                        ارزش مثبت خواهد داشت. عالوه بر این، در عین حال که داوری   کردم              مقابل  آم ورزش

ه، به فرض، مطالعه و بازی کامپیوصری ممکن است متفاوف باشد، این داوری ما نسبت ب

ی اخبار زرد باشد یا بازی این که مراد مطالعه :به عوامل بسیار دیگری نیر وابسته است

آموزنده، هر کداف از اینها به چه هدفی باشد و امثال اینها. ممکن است ما  ایکامپیوصری

                                                      پیوصری  آموزنده مفهومی خاص به کار بریم. در آم صورف آم مام برای بازی کامدر زبام

صواند مفهومی فربه به حساب آید که باری صوصیفی و ارزشی دارد. در این مفهوف نیر می

           شود مفهوف                                       های ارزشی  اخالقی در امور مختلف باعث میصورف، یعنی اگر رسوخ جنبه

شود، و مفاهیم اخالقی بسیار گسترده میی                                            بیانگر  آنها مفهومی اخالقی صلق ی گردد، دامنه

یرد. این گشوند دربر می                                                           صقریبا  غالب مفاهیمی را که گویای منش یا فع الی تی انسانی می

ای دیگر، مرز میام مفاهیم ارزشی و مفاهیم صوصیفی هم شود که، از زاویهامر باعث می

 گردد.                      صا حد ی محو و نامشخ ص 
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وخوهای صوانیم خلقکند و میمنشی هم صدر می           ی خصوصی افهمین مطلب در باره

                                                                                   مختلف را با صکیه بر فضائل یا رذایل  پایه داوری کنیم، یا از فضیلتی فضیلت دیگر یا از 

                                                                                    رذیلتی رذیلت دیگر را نتیجه بگیریم. البت ه بسته به این که چگونه و با چه مقد ماصی پیش 

بسیار چشمگیر یا خیلی خفیف شود ممکن است                                برویم  وجه ارزشی  آنچه نتیجه می

لهجه گذشتگی و صراحتجام                                               باشد. مثال  شجاعت مفهوف عام ی است که دو مفهوف از

صر طور ممکن است وصفی ذیل چند وصف عافصوانند ذیل آم واقع شوند. همینمی

ها مربوط اند ممکن است اخالقی ای که به رفتار انسام                         بگنجد. البت ه اوصاف ارزشی

اندیشانه باشند. ولی اوصافی مثل حسابگر، وسواسی،                   ه مثال  ارزشی مصلحتنباشند، بلک

نظر صوانند با مدقیق، یا کنجکاو، که ممکن است وصفی اخالقی به حساب نیایند، هم می

         ب رد، هم ی این مفاهیم، به صعبیری که ویلیامر به کار میاخالقی ربطی داشته باشند. همه

برنده راه-ی آنها به یکسام عملبرنده. هرچند همهاهر-برده اند و هم عملراه-جهام

نیستند و در عین حال ممکن است در این خصوص در باب آنها اختالف وجود داشته 

 باشد. 

ای در خصوص شود با طرح مسائل عدیدهاز این رو است که طرح مفاهیم فربه همراه می

د صر را در کار آورصر و پیچیده    نو عهایی خیلی متصوام ارزشها و اینکه آیا می           ماهی ت ارزش

                  البت ه باید صوج ه  12                                                               و حت ی این که آیا مرز دقیقی میام واقعیت و ارزش وجود دارد یا نه.

                                                                              داشت که هیچیک از این مطالب به نفع امکام استنتاج ارزش از واقعی ت نیست. صنها در 

                عنای  آنها برای                   ای داشت که ص رف  مصورصی چنین خواهد بود که بتوام مفاهیم فربه

صواند بود. آنچه گفته شد برای نشام داوری ارزشی کافی باشد، در حالی که چنین نمی

بریم بعد ارزشی وجود دادم این مسأله بود که در بسیاری از مفاهیمی که ما به کار می

بریم در هم صنیده                                                              دارد، ولی هر قدر هم واقعی ت و ارزش در مفاهیمی که ما به کار می

                                                                      ، به معنای ارجاع یکی به دیگری نیست، بلکه دو امر کامال  جدا از هم اند. باشند

 

                                                    وجه توصیفی و ارزشی  مفاهیم فربه و امکان تفکیک آنها  .3

در باب مفاهیم فربه دو نوع نگرش وجود دارد: یکی نگرش قائل به محتوای ارزشی 

هایی که با گذاریاست و دیگری نگرش پراگماصیستی. بنا بر نگرش پراگماصیستی ارزش
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شوند جروی از معنای لفظ نیستند ولی کارکرد این الفاظ و مفاهیم به نحو قریبی همراه می

ی این سازوکارها حین گفتگو از شخصی به شخص دیگر طهپراگماصیستی دارند و به واس

                                                                      شوند. ام ا در نگرش نوع او ل ارزشی بودم  مفهوف مربوط به محتوای آم است، منتقل می

اند یا  13های از این نوع یا فروکاهشییعنی مربوط به معنا و مدلول آم است. نگرش

وای دم به صرکیبی از محت                                                     غیرفروکاهشی. مراد از فروکاهشی بودم قابلی ت فروکاسته ش

                                                                     غیرارزشی و ارزشی  نحیف است.  نگرش غیرفروکاهشی معموال  به معنای محتوای 

صنیدگی این دو وجه به معنای درهم شود.              صنیده صلق ی می                    صوصیفی و ارزشی  درهم

صوام وجه صوصیفی را بدوم وجه ارزشی                                      ناپذیری  آنها از یکدیگر است، یعنی نمیجدایی

 یبه معنانه  را بودم یرفروکاهشیغ ی     اد عا روبرصر در نظر گرفت. و جدای از آم

ه کداند می معنااین بلکه به  م،یمفاه نیدر ا فیارزش و صوص   ر یناپذانفکاک   ی صافتگهمبه

                              او در عین حال این صلق ی را به  است. یمحتوا دارند و آم هم ارزش کیفربه صنها  میمفاه

صوام به هیچ صورصی ها را نمیداند. چوم وجود این ارزشگرایی اخالقی مینفع واقع

شود گفت که او معتقد است که نمی (Roberts, 2013a: 678- 679) منکر شد.

 ول                                       ناپذیر اند. در نظر او اصال  به معنای معمدارای دو عنصر انفکاک«       واقعا »این مفاهیم 

                                 ام ا مسأله این است که انکار  بار  (Roberts, 2013b: 78)ای وجود ندارد.       مؤل فه

                                                                      صوصیفی  این مفاهیم، مخصوصا  در مفاهیمی چوم عهدشکنی یا دروغ، که محتوای 

 نماید.                               صوصیفی  آنها واضح است، دشوار می

ه شده که گفت          اند. مثال از سوی دیگر، بعضی مفاهیم فربه را واجد معنایی ارزشی ندانسته

مفاهیمی چوم شجاعت یا مهربانی محتوای اخالقی ندارند، زیرا این که شجاعت یا 

 (See Zangwill, p. 199)                                              مهربانی خوب است یک اد عای معنایی  بدیهی نیست. 

های خوبی برای مفاهیم فربه نیستند،                                        ویل مد عی است که اساسا  این مفاهیم مثالزنگ

شوند، مفاهیم مورد های استعاری مطرح میقی در قالبهای اخالبلکه وقتی ارزش

ریق شناختی از طهای زیباییطور که بیام ارزشاستفاده مفهومی فربه اند. به نظر او همام

انگیر                                                          گیرد، مثال  یک موسیقی با اوصاف لطیف، متوازم، یا زمخت یا غماستعاره صورف می

، ناپذیر اندها بیامقالب این استعاره های اخالقی نیر گاه جر درشود، ارزشصوصیف می

ی ای از بعضگوییم یا از ناف حیواناف مختلف به عنوام استعاره                     مثال  آنجا که ناسرا می
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کنیم. در این موارد بار ارزشی جروی از معنای مفهومی وخوهای اخالقی استفاده میخلق

گوید ای زبانی است. او می                                            بریم است، که البت ه کامال  وابسته به قراردادهکه به کار می

                                                                         وقتی فیلسوفام اخالر  امروز به لروف بحث از زبام اخالقی واقف اند، الزف است به 

                   شود هم صوج ه داشته های اخالقی و حتی آنچه با حرکاف و اشاراف بیام میاستعاره

 باشند.

            های مفهومی                                           ویل باید گفت که درست است که خوب از مؤل فهدر پاسخ به سخن زنگ

ناپذیر است. یعنی، با اینکه خوب در شجاعت نیست، ولی خوبی از شجاعت صفکیک

آید، به نحوی این ارزش در مفهوف شجاعت خوابیده است. به صعریف شجاعت نمی

ای روشن است، و اگر کاری از این حیث که گراره« شجاعت خوب است»طوری که 

بنامیم. همین سخن در باب ظلم « شجاعانه»صوانیم آم را شجاعانه است خوب نباشد نمی

                                                                          با وضوح بیشتری هم صادر است. بنابراین هر چند قطعی ت ارزشی که در این مفاهیم 

صوام آنها را بدوم بعد ارزشی خوابیده است در مفاهیم مختلف متفاوف است، ولی نمی

 در نظر گرفت. 

ند فیلسوفانی که ستبنابراین فیلسوفام مختلف از مفاهیم فربه صفسیرهای متفاوصی دارند. ه

     ام ا  اند.اند و نیر کسانی که آنها را غیرارزشی شمرده                                این مفاهیم را صرفا  ارزشی دانسته

اند. در این صورف این ی صوصیفی و ارزشی دانسته                                  عموما  آنها را صرکیبی از دو مؤل فه

 ر نیستند.گصفکیک از یکدیپذیر اند یا قابل                                          مسأله مطرح است که آیا این دو مؤل فه انفکاک

ام آنها صوهمانطور که گفته شد، برداشت معمول از مفاهیم فربه این بوده است که می 14

                                              ارزشی  نحیف صحلیل کرد. ام ا ویلیامر این صحلیل را به یک صوصیف بعالوی یک مفهوف 

کند و بسیاری از فیلسوفام دیگر نیر با او                          سازی  این مفاهیم صلق ی میرا نوعی ساده

 ید دید که چه دالیلی به نفع این موضع اقامه شده است.اند. باهمداستام شده

بار  یصوام مفاهیم نحیف را از مفاهیم فربه انتراع کرد، این مفاهیم گویای همههرچند می

                                                                                 ارزشی  این مفاهیم نیستند. اوال ، میرام نادرستی  کارهای مختلف با هم متفاوف است، در 

                               شود. ،انیا ، بخش ارزشی  مفاهیم ده نمیحالی که این میرام در یک مفهوف نحیف گنجان

فربه به لحاظ کیفی نیر با هم متفاوف اند، یعنی ارزش دو کاری که به یک میرام نادرست 

 کند.اند هم با یکدیگر فرر می
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                                                         گذاری  افعال اخالقی، صفاوصی که قابل بیام با مفاهیم اخالقی                         این صفاوف  کیفی در ارزش

دهد. مسأله این نیست                               ام اخالقی  ما هم خود را نشام میاصطالح نحیف نیست، در زببه

با  نشناسی                       مثال  بار ارزشی قتل و حق -                                         که بار ارزشی  مفاهیم فربه شد ف و ضعف دارد

ها ین ارزشبلکه ا -های مختلف مساوی نیستندنشناسیهم یکی نیستند، یا بار ارزشی حق

ر                ی بدی  نوعی آزاروغ به اندازه                                               به لحاظ کیفی متفاوف اند. اگر فرض کنیم بدی  یک د

باشد، به این معنا که اگر امر دایر بین انتخاب یکی از این دو باشد انتخاب دشوار خواهد 

                  گذاری  خود در باب                                                               بود، باز هم بدی  آنها، به لحاظ کیفی، با هم صفاوف دارد. ما ارزش

آور، یر، شرفانگچوم نفرف کنیم، مفاهیمیاین افعال را هم با مفاهیم بسیار متفاوصی بیام می

                                                منشانه. در واقع، مفاهیم اخالقی  فربه صوصیفاصی از بار، یا قهرمانانه، بررگپست، حقارف

شوند با بعضی اعمال اخالقی اند. در عین حال ما اعمالی را که اینگونه صوصیف می

« تخیان»                                             کنیم. مثال  بعضی از افعال را ما با وصف اخالقی  اوصاف دیگری وصف می

 آور،                                                                 کنیم. ام ا خود عمل خیانت را ممکن است ظالمانه بدانیم، یا آم را شرفصوصیف می

خواهم بگویم در عین حال که مفهوف خیانت آمیر صوصیف کنیم. میطمعکارانه، یا حقارف

                                                                     گویای واقعی اصی مربوط به یک عمل است، او ال  ممکن است صحت مفهوف ارزشی  

    ری  داوصواند مبنای ارزش                                فای به عهد واقع شودا و ،انیا  میصری چوم ظلم یا عدف ونحیف

صداقتی، ...( یا پیامدهای آم برای                                             دیگری باشد در باب منشأ این عمل )مثال  طمع، بی

ن ی ایاعتمادی، ...(. همه                                                        شخص )مثال  شرف، حقارف، ...( یا برای دیگرام )مثال  نفرف، بی

                                                ی شدم  خیانت، مورد اختالف باشند. بنابراین به نظر                        صواند، در عین منفی صلق ها میارزیابی

                                                   صر از آم است که خیانت را صوصیفی از واقعی اف  مربوط رسد که مسأله خیلی پیچیدهمی

                                ی ارزش مثبت یا منفی  آم بدانیم.به یک عمل بعالوه

                                                                               مضاف بر این، اگر بگوییم بخش ارزشی  مفاهیم فربه با مفاهیم عاف ارزشی که گویای رد

ی مصادیق یک اش این خواهد بود که همهپذیر است، الزمهو قبول یک فعل اند بیام

مفهوف یا مردود باشند یا مقبول. در حالی که مصدار یک، به فرض، دروغ ممکن است 

صوام                ی دنسی، حت ی میدر شرایطی درست و در شرایط دیگر نادرست باشد. به گفته

ای برای آنها قرارداد امر هیچ ارزش مثبت یا منفی مفاهیمی را در نظر آورد که در بادی

یابد. مثال او مفهوف  افسونگر                                                نشده است، بلکه این ارزش صنها در موقعی ت بروز می
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(seductive)  است، که هم به معنای اغواگر است و هم به معنای جذ ابا                                                    (see 

Dancy, 2013: 45) ا در ه بحث صرفرسد که این مثال، برای وقتی ک                البت ه به نظر می

های اخالقی است، مثال چندام مناسبی نباشد. چوم اگر این لفظ را به ی ارزشحوزه

مثال                                                                      معنای فریبا و جذ اب بگیریم، دیگر وصفی اخالقی نخواهد بود. شاید کنجکاو

که نسبت به چه چیری یا به چه هدفی باشد خوب بهتری باشد. کنجکاوی بسته به این

صوام مفهوف کنجکاوی . و سؤال این است که در این صورف چطور میصواند بودیا بد می

 های صوصیفی و یک حکم عاف ارزشی دانست. را صرکیبی از ویژگی

ای بر و جاناصام دنسی هر یک به شیوه 15داول، ادوارد هارکورف، الن صامس،جام مک

داول، در م مکجا 16 اند.                                               ناپذیر بودم این دو وجه  مفاهیم فربه استدالل کردهانفکاک

کند طور استدالل میاین 18شود،شناخته می 17«سازیاستدالل منفک»استداللی که به 

ی صوصیفی و ارزشی بودند، باید                                                 که چنانچه این مفاهیم صرکیبی جداشدنی از دو مؤل فه

                          گیری  ارزشی  آم را بدانیم ی مصادیق یک مفهوف را بدوم این که جهتصوانستیم همهمی

گفته  (McDowell, 2001: 40)یم، در حالی که این کار ممکن نیست. شناسایی کن

صوانیم اند و نمی (shapeless)شکل شام بیشود که این مفاهیم بدوم بار ارزشیمی

                                                                              مصادیق آنها را پیدا کنیما چوم شباهت واقعی  بین مصادیق آنها شباهتی ارزشی است و 

                                  وجه را منفک از یکدیگر فهمید؟ مثال   صوام این دونه صوصیفیا در این صورف چطور می

                                  صوام با صوصیف شرایط آم مشخ ص کردا دروغی که به لحاظ اخالقی بد است را نمی

                                                                     چوم هر شرایطی را برای نادرست بودم  گفتن یک دروغ خاص صصویر کنیم، ممکن 

                                                                             است شرایط دیگری به آم عالوه گردد که حکم آم را عوض کند. بنابراین صا بار ارزشی  

ویلیامر                                               صواند دروغ به عنوام یک فعل نادرست صل قی شود. م به آم عالوه نگردد نمیآ

اهیم ی فهم مف                                                 ناپذیر بودم این دو جنبه مصر  است، ضمن بحث در بارههم، که بر انفکاک

                                             نباید گمام کنیم که بدوم سهیم بودم در نظرگاه  »گوید که ای دور از خودمام، میجامعه

صوانیم بفهمیم که آم مردف چگونه                                   هم ی ت  این نوع مفهوف به آم است میای که اصل اارزشی

  .(Williams, 1985: 141-2)« کنند.از مفاهیم خود استفاده می

صوانند به لحاظ صوصیفی مبهم یا واضح                                          همانطور که قبال  اشاره شد، مفاهیم اخالقی می

ص باشد و فقط بار                                                       باشند. در مورد بعضی از آنها ممکن است معنای صوصیفی مشخ 
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صدر  ی خالف باور گوینده                                                        ارزشی وابسته به موقعی ت باشد، مثال  مفهوف دروغ بر هر گفته

کند، هرچند ممکن است دروغی درست یا نادرست باشدا ولی در مورد بعضی دیگر می

                                                                               خود  اطالر  مفهوف وابسته به کل شرایطی است که ارزشی منفی را به همراه دارند، مثال  

                                        صواند بر کار خاصی صدر کند. آم ا در مورد            اش اصال  نمیف ظلم فارغ از بار منفیمفهو

                                                                         دروغ هم نباید گمام کرد که ارزش منفی  آم جروی از مفهوف نیست. دروغ کار بدی 

 گردد.است که در وقت ضرورف مجاز می

بودم و  راصب                                                                         ام ا و یرینین معتقد است که خود  ابهاف معنایی  مفاهیم فربه که مربوط به ذوم

بطی شود و این ر                                                                 وابسته به شرایط بودم  آنها است باعث نامتعی ن بودم  مصادیق آنها می

ی گوید، این که مفاهیم فربه معنایی ،ابت که بر همه                                  به محتوای ارزشی  آنها ندارد. او می

مصادیق به یکسام صدر کند ندارند خودش صبعاف مهمی در پی دارد. مثل این که از 

د ها بیشتر باشصوزیعی چندین برداشت متفاوف وجود دارد. و هرچه این صفاوفعدالت 

های عاف و مفاهیم نحیف را گنجانده صوام فهمید که چرا باید در کل ارزشصر میسخت

                    ام ا او ال ، این سخن   (Väyrynen, 2013: 158)  شده در معنای این مفاهیم بدانیم.

عهد صادر نیست. چوم این مفاهیم معنای  در باب مفاهیمی چوم دروغ و وفای به

شی کنندا بار ارزروشنی دارند و از لحاظ معنایی به یکسام بر مصادیق مختلف صدر می

                                                  کند. و ،انیا ، حت ی در مورد مفاهیمی چوم عدالت، یا است که بسته به شرایط صیییر می

                      بهاف یا حت ی اختالفاصیصوام گفت که ازند، هم می                                     خودخواهی، که و یرینین از آنها مثال می

ای                                                                     که، مثال  در خصوص معنای عدالت صوزیعی، وجود دارد مربوط به محتوای ارزشی

                                                                           است که در این مفاهیم هستا و صعیین مصادیق در شرایط مختلف هم کامال  وابسته به 

                                                                            حفظ این محتوای ارزشی است. یعنی این که معنای )صوصیفی( این مفاهیم متعی ن نیست 

اطر این است که این محتوای ارزشی در نظر افراد مختلف به انحاء مختلف خود به خ

 شود.حفظ می

رسد که این مفاهیم در عین این که صرکیبی از معنای صوصیفی و ارزشی بنابراین به نظر می

را به همراه دارند، این دو معنا قابل صفکیک از یکدیگر نیستند. البته ممکن است صوصیفی 

                ای بدانیم. ام ا                               را جروی از هر ارزش منفی  اخالقی« به کسی رساندم ایدهفآزار بی»چوم 

                                             صواند به طور کامل ارزش منفی  مفاهیم مختلف را مسأله این است که این وصف نمی
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                                                         طور که قبال  گفته شد، خود  بار ارزشی مفاهیم مختلف و هر یک منتقل کند. چوم، همام

   ی ارزش منف                                 کم ی و کیفی دارند. مثال  ممکن استهای آنها با یکدیگر صفاوف از مصدار

 لفدروغ مخت نوع ارزش دو ی   حت  ، یامیدروغ بدان   ی متفاوف با ارزش منف ی             حسد را به کل 

 ندانیم. اسیققابلهم  را

                                                                        ی دیگری هم وجود دارد و آم امکام صفاوف  بار  معنایی یا ارزشی  این مفاهیم           ام ا مسأله

                                                                   های مختلف است. این امکام وجود دارد که، با صیییر فرهنگی، بار ارزشی  در فرهنگ

                                                                                مفهومی که بار صوصیفی  ،ابتی دارد متفاوف باشد. این نیر ممکن است که در عین این که 

                                                         ماند بار صوصیفی  آم صیییر کند. امکام او ل معموال  در مورد ،ابت می                  بار ارزشی  مفهومی

                                                                          مفاهیم ارزشی  واضح وجود دارد و امکام دوف در خصوص مفاهیم ارزشی  مبهم. مثال  

گرایی، که معنایی واضح دارد، ممکن است در فرهنگی بار منفی داشته و مفهوف همجنس

، که به بندوبارر ممکن است که  مفهومی مثل بی                                      در فرهنگ دیگر نداشته باشد. ام ا این نی

ای که دارد، در یک جامعه به کسانی                                              لحاظ معنایی مبهم است، به خاطر بار ارزشی  منفی

                               شود. و اساسا  بعضی مفاهیم ممکن اطالر شود که در فرهنگی دیگر به آنها اطالر نمی

اهیم گوییم کاربرد مفها وجود نداشته باشند. بنابراین وقتی میاست در بعضی فرهنگ

بردگی وابسته به این که جهام چگونه جهانی راه-برده است، این جهامراه-فربه جهام

صوام گفت که این مفاهیم                                                   است و کاربردهای زبانی  آم چیست هم هست. در مجموع می

                                                                های مختلف هم بار معنایی  شناوری دارند و هم بار ارزشی  متیی ری. بسته به فرهنگ

ثبت یا ای م                                                           گمام کنیم که در مفاهیم فربه صرفا  صوصیف معی نی با بار ارزشی پس اگر

                                                                              منفی همراه شده است، یا حت ی این که فقط این بار ارزشی نرد افراد مختلف ممکن است 

 ایم. کم یا زیاد باشد، مسأله را زیادی ساده کرده

 

 مالک فربهی چیست؟ .4

 سخن« صرفربه»لیامر و شفلر از مفاهیم                                   طور که قبال  اشاره شد، کسانی چوم ویهمام

                                                                       اندا ولی جا دارد بپرسیم که فربهی یک مفهوف  فربه به چیست و آیا یک مفهوف گفته

شود، و، به صعبیر دیگر، آیا فربهی مفهومی ذومراصب استا و آیا صر صر و فربهصواند فربهمی

                        ی ارزشی  آم و یا هر دویفه            گردد یا مؤل                       ی صوصیفی  آم افروده می             صر شدم مؤل فهبا فربه
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 ی صوصیفی است که مفهوف نحیف ارزشی                                               آنها. باید گفت، از آنجا که با افروده شدم مؤل فه

که مفهوف باز  ی صوصیفی است                                  شود، طبعا  با افرایش بیشتر  مؤل فهبه مفهوف فربه صبدیل می

ی ارزشی              صوصیفی مؤل فه ی                                               شود. ام ا مسأله این است که به صبع  صیییر مؤل فهصر میهم فربه

                                                                 یابد. مثال  نادرست یکی از مفاهیم نحیف ارزشی است که به لحاظ صوصیفی هم صیییر می

                                                                             محتوایی ندارد. ام ا ظلم در عین این که از کارهای نادرست است، محتوای صوصیفی هم 

                                                                             داردا و صبعیض، که یکی از مصادیق ظلم است، محتوای صوصیفی  بیشتری دارد. ام ا نمی

شام هم                                                                        صوام گفت که بار ارزشی  ظلم و صبعیض دقیقا  یکی است و این دو در بار ارزشی

                                                         طور بار ارزشی  مفاهیم فربه  مختلف، مثل دروغ و ظلم، هم با با هم متفاوف اند. همین

                                                                               یکدیگر متفاوف است. اگر این صفاوف را بپذیریم، صفاوف بار ارزشی  صبعیض، که مصداقی 

ای دارد                                                  ارزشی  ظلم هم روشن خواهد شد. چوم ظلم مصادیق عدیده از ظلم است، با بار

خودشام                                                      ی آنها با بار ارزشی  ظلم یکی باشد، پس باید بار ارزشی                     که اگر بار ارزشی  همه

                                          اش این است که بار ارزشی ، به فرض، صبعیض و هم با یکدیگر یکی باشد یعنی، الزمه

 شهود ما است.  آزارگری را هم یکی بدانیم، که امری خالف

صوانند گردند، این مفاهیم میصر می                                                  اگر با افرودم  بار صوصیفی است که مفاهیم ارزشی فربه

                                                         صر شوند. مثال  ظلم مفهومی است فربه، ولی قتل، که مصداقی از صر و فربههمچنام فربه

که جنین، به عنوام کاری  صر از ظلم. باز سقطظلم است، هم مفهومی فربه است، و فربه

، صر از قتل. در واقعگیرد، مفهومی فربه است، و فربهصحت قتل مورد بررسی قرار می

وصیفاف صر دارد و صوصیفی به ص                                                  مصدار یک مفهوف کل ی، به لحاظ مفهومی، صرکیبی پیچیده

                                                   گردد. درست است که حکم ام، یعنی بخش ارزشی  آم ارزش                       قبلی  مفهوف افروده می

                                               آم استا ولی اوال ، از آنجا که خود  آم ارزش چیری  همام مفهومی است که مصدار

فته نماند ناگ -کندهای مختلف شکل متفاوصی پیدا می                               کامال  متعی ن نیست، در این مصدار

ی                    رود بار ارزشی  ،ابتجنین نیر وقتی در موارد گوناگوم به کار میکه همام مفهوف سقط 

                                        ، یا جنین  معلول، یا جنین  ناخواسته، یا                         صری )مثال  سقط جنین  سالمندارد و مفاهیم فربه

صوانند در کار آیند صا این موارد را                                           پدر، یا جنین در وضعی ت فقر مطلق، و ...( می        جنین  بی

    ا ،                                 صواند صنو ع و ادامه یابدا و ،انی                                                  مشخ ص کنند و به همین صرصیب. و این فرایند همچنام می

                                 صر قرار گیرد و این حکم  آم مفهوف وف عافصواند ذیل دو یا چند مفهصر مییک مفهوف خاص
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انجاف عملی »سازد. مثال خیانت که صوصیفی است از صر می             صر و نامتعی نرا به مراصب پیچیده

                                                                              برخالف قول و قرار، صعه د، دوستی یا عشق، و به زیام طرف مقابل، با سوء استفاده از 

شود. ندین مفهوف واقع می( ذیل چ969: 1382)انوری،   «اعتماد موجود و به سود خود

شود که                                      شود انواع متعد دی از کارها را شامل مینامیده می« خیانت»کاری که، به فرض، 

ای بگیرند. اگر برای هر یک از های جداگانهجویی زبانی مانع آم است که ناففقط صرفه

 خصوص صر از خیانت خواهد بود. و ما درآنها مفهومی در نظر گرفته شود، مفهومی فربه

 گونه کارها است که باید صصمیم بگیریم.این

 

                                داوری در باب مفاهیم ارزشی  فربه .5

                                                                                   بنا بر آنچه گفته شد بار ارزشی  مفاهیم فربه با صرف مفاهیم نحیف ارزشی، حت ی با میرام 

                                                                               متفاوصی از صأکید، قابل بیام نیست. این ارزش کم ی نیست بلکه کیفی استا و عبارف از 

                                                                       کیفی تی است که از وصفی به وصف دیگر متفاوف استا و حت ی بار ارزشی یک وصف 

از موردی به مورد دیگر متفاوف است. حال وقتی پای  خاص هم چیری ،ابت نیست و

                                                 آید، ما ناگریر از آم ایم که این کیفی اف را با هم گیری و گرینش عمل پیش میصصمیم

 ی مهم این است که چطور باید این کار را انجاف دهیم. بسنجیم. مسأله

حکمی عاف را  دهیم ووقتی مفهوف ارزشی خاصی را ذیل مفهوف یا مفاهیمی عاف قرار می

های واقعی                          های متعد دی )اعم از گرارهکنیم، گرارهبر این مورد خاص اطالر می

(factual) شود آیند، و میرام احتمال آنها در یکدیگر ضرب میو ارزشی( در کار می

های علمی جا از جمله در گرارهشود. این مطلب همه                             و قطعی ت نتیجه کمتر و کمتر می

ای خواهند موشکی را برای پرصاب به نقطه                     ن است که وقتی مثال  میهم صادر است و همی

                                             ای را به دق ت در نظر بگیرند، و اگر در یکی از خاص طراحی کنند، باید قوانین عدیده

                     اید. عل ت موفقی ت دری مورد نظر به دست نمیآنها اندک اشتباهی صورف گیرد نتیجه

                                         ابلی ت اطالر آنها با دق ت فراوام است. ولی                                        این موارد قطعی ت هر یک از آم قوانین و ق

ای که در مفاهیم فربه وجود دارد و به هیچ صورصی قابل سنجش نیست، و وجه ارزشی

                                       کند، کار داوری در اخالر را کامال  متفاوف از طرفی همام است که حکم را صعیین می

با کثیری از                                               ی اخالر نه فقط با مفاهیم نحیف اخالقی، که عمدصا سازد. در حوزهمی
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یم شوصر می               گیری  خاص نردیکمفاهیم فربه سروکار داریم که هر چه به موارد صصمیم

گردند. هیچگاه در یک صصمیم بخصوص با صر میمفاهیمی که با آنها سروکار داریم فربه

صصمیمی در باب ظلم، که خود مفهومی فربه است، مواجه نیستیم، بلکه با یکی از مصادیق 

                                              صر از ظلم است سروکار داریم. این مصدار احتماال  دف آم، که بسیار فربهی چندرجه

                                                                               مصداقی از بعضی مفاهیم فربه دیگر نیر هست. ام ا داوری در باب آنچه با مفاهیم فربه 

گردد، به صرف فربه بودم آم، با اطالر اصول عاف، که با مفاهیم نحیف صورصبندی بیام می

که بنا بر آنچه بحث شد، بار ارزشی این مفاهیم قابل  شوند، امکانپذیر نیستا چرامی

فروکاستن به مفاهیم نحیف نیستا و وقتی یک صصمیم اخالقی نه مصدار یک مفهوف 

                                                                              فربه بلکه مصدار چندین مفهوف بسیار فربه است این عدف صعی ن به مراصب بیشتر خواهد 

لیف ی صکصعیین کنندهصوام اصول عامی داشت که رجوع به آنها بود. در این صورف نمی

باشد. البته ممکن است به نظر برسد که در میام اصول اخالقی اصول پیامدنگرانه، که 

                                            سنجند و این مفاهیم اخالقی  فربه را مالک درستی های اخالقی را با نتایج اعمال میارزش

دهند، از این ایراد مصوم باشند. این سخن درست است، ولی از و نادرستی قرار نمی

دانند، باز هم با مفاهیم می« خیر ایجاد شده»                                 نجا که آم نظری اف هم مالک سنجش را آ

های اخالقی، و بنابراین با مفاهیم فربه، سروکار دارند. و                            ارزشی، البته نه لروما  ارزش

                های متنو ع است. ی ارزش                                                           اص فاقا  یکی از اعتراضاف مهم به این دیدگاه عدف امکام مقایسه

دانند های اخالقی را مالک عمل می                 هایی که خود  ارزشاض به دیگر دیدگاه             ام ا این اعتر

هم، به دالیلی که ذکر آم رفت، وارد است. منابع یا قوایی که برای صشخیص عمل درست 

      ا  در صوانند صرفصرین آنها شهود اخالقی است، نمیشوند، که مهماخالقی به کار گرفته می

 ای برای صشخیص                                     خص باشند. ام ا اگر انسام را واجد قو ه                            قالب اصول کل ی و عاف راهبر ش

د ها را صشخیص دهصواند ارزشصر شوند هم میبار ارزشی بدانیم که وقتی موارد پیچیده

واند صای خواهد بود که می                                                      و مقایسه کند و به داوری  نهایی برسد، مثل دستگاه پیچیده

 ن صوانایی صضمینی وجود ندارد.دهد. هرچند برای ایی آم محاسباف را انجاف همه

                           شناختی  مربوط به ذائقه، که های زیباییبگذارید این مطلب را با مثالی در مورد ارزش

                                         اگر به مفاهیم ارزشی  مربوط به ذائقه صوجه  19مفاهیم محدودصری دارند، صوضیح دهم.

می چه مفاهی« بدمره»                  و مفهوف مقابل  آم « خوشمره»صوام پرسید که غیر از مفهوف کنیم، می
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لکه مفاهیم ارزشی نیستند، ب« صرد»یا « صلخ»       و حت ی « شیرین»، «صرش»داریم. مفاهیمی چوم 

                                                                  ای اند که مثل مفاهیم صوصیفی  دیگر بار ارزشی هم دارند. مفاهیمی مثل مفاهیم صوصیفی

                           رسد. در مورد مفاهیم ارزشی                                         وجود دارند، ام ا مفاهیم زیادی به ذهن نمی« گوارا»و « لذیذ»

، «فریبدل»، «افراروح»مربوط به بینایی با صعدد بیشتری مواجه ایم. مفاهیمی مثل 

                                                                      ، که صرفا  بیام دیگری از زیبایی یا صأ،یر آم بر ما است، یا مفاهیمی چوم «انگیردل»

ن رسد ای، و امثال آنها. ولی به نظر می«مجلل»، «باشکوه»، «ظریف»، «شیک»، «پرهیبت»

 امر چشاییی که در حوزهدهند. اینها را پوشش نمیجه صنوع ارزشمفاهیم هم به هیچ و

                   ( بودم  آنها و عدف subjective                                             مفاهیم ارزشی  خیلی کمتری داریم به خاطر ذهنی )

ی مختلف عالوه بر این که                                                      امکام همگانی شدم  آنها است. وگرنه مسل م است که دو مره

صواند                             کنند نوع خوشمرگی  آنها هم میصوانند از جهت میرام خوشمرگی با هم فرر می

ور ط                                                                خیلی متفاوف باشد. مثال  خوشمرگی عسل و پسته کامال  متفاوف استا همین

طور است در باب غذاهای بسیاری خوشمرگی پسته و باداف هم با هم فرر داردا و همین

                                                                      که صرکیبی از مواد مختلف اند. همچنین، خوشمرگی  سیب، برای کسی که سیب را 

از  های مختلفصواند دلیل کافی برای انتخاب آم باشد، چوم سیبداند، نمیره میخوشم

ها به طور که داوری ما در خصوص مرهحال همام این حیث با هم صفاوف زیادی دارند.

                            صر محدود نیست، داوری  اخالقی صر و بدمرهصرف خوشمره و بدمره، و یا حتی خوشمره

صر و بدصر،                                   ت و مجاز و امثال اینها، و حت ی خوبهم به خوب و بد یا درست و نادرس

                                                      طور که قبال  بحث شد، بدی  دروغ با بدی ظلم به لحاظ کیفی محدود نیست، بلکه، همام

                            صوانیم این کیفی اف مختلف را ها میطور که ما در باب خوراکی                     متفاوف است. ام ا همام

نش کنیم، در اخالر هم های مختلف گریبسنجیم و بر اساس این سنجش میام خوراکی

                                                                           صوانیم ارزش کیفی  کارهای مختلف را بسنجیم، فارغ از این که در این سنجش از چه می

بریم، و فارغ از این مسأله که آم قوا کنیم و از چه امکاناصی بهره میقوایی استفاده می

وف فاحشی ا                                    رسانند یا خیر. البت ه روشن است که صفقوایی اند که ما را به نتایج یکسانی می

ها صنها داور صرجیح شخص است و بنابراین هم وجود دارد، به این دلیل که در باب مره

                                           طور که قبال  هم اشاره شد، صضمینی وجود ندارد                        دهد، ام ا در اخالر، هماماشتباه رخ نمی

                                        صرین صصمیم را بگیرد، مخصوصا  از آنجا کهبرای این که شخص بتواند بهترین و درست
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ی درست دخیل اند. به همین دلیل، ز نوع دیگر نیر در دست یافتن به نتیجهعواملی ا

                                                                های کل ی در باب امور مختلف اخالقی قطعا  راهنمای الزمی برای شخص در بحث

ی اخالقی پیش روی او های او هستند و ابعاد مختلفی را در خصوص مسألهسنجشگری

آنها   کنند، ولیصصمیم نقش ایفا میی هر زمینهسازند. این رهنمودها در پسروشن می

شوند، بلکه در فرایند رشد اخالقی نکاف فراوانی هستند در چند اصل کلی خالصه نمی

                                                                            که در صصمیم اخالقی دخیل اند. ما، حت ی پس از گرفتن  صصمیم، معلوف نیست بتوانیم 

                                        اصول حاکم بر صصمیم خود را معی ن کنیم.  

 

ه گیرند، مسائلی مربوط ببالفعلی که پیش روی ما قرار می                         در عین حال، مسائل اخالقی  

اند. شناخت ما نسبت به آم مسائل در                                              واقعی اصی از انواع مختلف را در دل خود جا داده

دهد،                                                                        داوری  اخالقی  ما دخیل است و هر باور غلطی این داوری را صحت صأ،یر قرار می

شی از عدف شناخت نسبت به که بسیاری از صصمیماف نادرست اخالقی نابه طوری

                                                                          واقعی اف مربوطه است. این است که یکی از وظایف مهم اخالقی این است که صا جایی 

ر های مفید در اخال                                                      که ممکن است برای شناخت این واقعی اف صالش کنیم. بعضی بحث

ی لهای اخالقی نیستند و                                                             مربوط به واقعی اف پیراموم افعال اخالقی اند که نتایج آنها گراره

های کنند. بنابراین سخن این نیست که داوریبه فهم بهتر ما از مسائل اخالقی کمک می

                                                                        اخالقی کاری سهل است و نیازی به شناخت واقعی اف یا اصول اخالقی راهنما نیست، 

صوام آنها را به بلکه مراد این است که اصول فراوانی در داوری درست دخیل اند که نمی

داوری اخالقی فروکاست. کار داوری اخالقی در نهایت ناگریر بخش هر چند اصل فیصله

را بهتر فراهم آورده                                                        بر دوش خود فرد است. هرقدر مقد ماف الزف برای صصمیم اخالقی

 گیرد.صری میباشد، صصمیم درست

 

 گیرینتیجه .6

ی زندگی اخالقی پیش                                                         نظری اف هنجاری اخالر در صدد آم اند که اصولی را برای اداره

                                                         کوشند صا صطابق اصول پیشنهادی  خود با شهودهای ما را صوجیه ا بگذارند و میروی م

گشایی چندانی ندارندا                                                           کنند. ام ا مسأله این است که این اصول در زندگی  عملی ما گره
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چوم هر کداف از این اصول را که بپذیریم، صشخیص این که چه کاری با این اصول صطبیق 

               ای جر صوس ل به                                       ست. در عین حال، این اصول، نهایتا  چارهی خودمام ایابد بر عهدهمی

                               ای شهودی اخالقی است. ام ا مسأله                                                شهودهای ما ندارند، و مبنای نهایی  هر ارزش اخالقی

                                               یابیم نه مربوط به اصول عاف ، که مربوط به موارد این است که چیری که به شهود درمی

                         یابم است که اصول کل ی به رمیخاص استا و از صعمیم چیری که در موارد خاص د

از صرین مفاهیم نیآیند. این موارد خاص، اگر بخواهند به بیام درآیند، به فربهدست می

                                                                                 دارند، مفاهیمی چنام خاص که به احتمال زیاد در زبام ما وجود ندارند. ام ا ما از این 

صری را هم افکنیم و از این طریق اصول عصر را انتراع می                       وضعی ت  خاص مفاهیمی عاف

 یابی                                                                  سازیم. این اصول عاف البت ه راهنماهای خوبی اند ولی باید از نو مصدارمطرح می

های مفاهیم فربه های مفید در اخالر مربوط به صعیین مصدارشوند. بسیاری از بحث

                                             صوصیفی است از وضعی تی که ارزشی را با خود حمل  بسیار عاف است. هر مفهوف فربه

یابد. ل صحویل به مفاهیم نحیف نیست و بنابراین با اصول کلی فیصله نمیکند که قابمی

 ی ما با مواردیآیند که حاصل مواجههصری در کار میصر و فربهدر عین حال مفاهیم فربه

ود، و به شخورد و صوصیفی بر صوصیف دیگر افروده میاند که این صوصیف قیودی می

ه گردد. وقتی ما با مفاهیم فربصر میصر و پیچیدهیچیده                                 موازاف آم ارزش  همراه با آم نیر پ

ای مواجه ایم که بعد ارزشی نهفته در آنها بسیار های پیچیدهسروکار داریم، با ارزش

رد، از گی                                                                         ذوابعاد، نامتعی ن، و سی ال است. از طرفی این ارزش ذیل مفاهیم مختلف قرار می

                                     م نامتعی ن است و بسته به شرایط صیییر                                         سوی دیگر ارزش  مربوط به هریک از آم مفاهی

ورزیدم، که  ی شجاعت یا عدالت یا بخلمام نه در باره                       کند. ما در زندگی  اخالقیمی

                                            صواند مصدار بعضی از اینها باشد. حت ی اگر هر گیریم که میراجع به کاری صصمیم می

ود باز هم امکام شویم مصداقی از صنها یک مفهوف فربه بای که با آم مواجه میمسأله

                                                                           ی آم با اصول ک لی نبود، چرا که این مفاهیم قابل صحویل به مفاهیم نحیف نیستند فیصله

صوانستیم هر مصداقی از آنها را صعیین صکلیف کنیم. شناخت و فقط در آم صورف می

                                                                                واقعی اف مربوطه هم در این که شهودهای ما ما را به نتایج درستی برسانند نقش بسرایی 

ف                     ی پیش رو این واقعی اشوند، به این معناست که در مسألهو وقتی مفاهیم فربه می داردا

                 آیند. احکاف  این صری هم در کار میهای پیچیده                      شوند و به صبع  آم ارزشصر میپیچیده
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                                                  صوام صحت اصولی عاف مشخ ص کرد، بلکه در هر مورد خاص صر را نمیهای پیچیدهارزش

ی دهنده                                                   ند. اگر چنین باشد، انتظار یافتن چند اصل کل ی  فیصلهباید سنجیده و داوری شو

نیافتنی است، و بنابراین صالش برای یافتن اصولی که نراع در موارد خاص انتظاری دست

                                                                       ی این کار برآیند صالشی ناکاف خواهد بود. ما در زندگی  اخالقی  خود باید در از عهده

هر چند  گیریقی صصمیم بگیریم. این صصمیمصرین مفاهیم اخالمورد مصادیقی از فربه

دی ی فرصر سازند، بر عهدهصوانند آم را سهل                                   دشوار است و هرچند بعضی اصول کل ی می

 است که قرار است صصمیمی اخالقی بگیرد. 
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                                    شوند و الفاظ دال  بر آنها در گیومه.حروف خمیده آورده میهای مفاهیم اخالقی با در این نوشته، نمونه1 

ست. به گفته                  البت ه او خود می 2   سمینار فیلیپا فوت و آیریس مرداک ایده گرفته ا لیامز خود را ی کیرچین ویگوید که از 

 (Kirchin, 2013a: 11)داند.                                           در باب این ایده متأث ر از ویتگنشتاین هم می

3 R. M. Hare 

4 world-guided 

5 action-guiding 

6 https://plato.stanford.edu/entries/thick-ethical-concepts/ 

7 realist 

8 noncognitivist 

در دروغ            کنند. ام ا را به سیی ن ناراسییت و ک ب و خالف ح ی ت مونا میدروغ                    های فارسییی مومو                  البت ه در فرهنگ 9 

 ی که گفتن هر س ن ناراستی کاری غیراخالقی نیست. زبان ما باری غیراخالقی دارد، در صورت

 .Williams, 1985, p)کند. هم اسیییتفاده می (more substantive)« ترمحتوایی»                                 ویلیامز از توبیر مفاهیم اخالقی    10 

95) 

ار قرتر مورد ب ث                                                                                       ویلیامز موت د اسییت که برخالف اوامس سیین تی امروزه مسییاق  اخالا در قالی مفاهیم انتزا ی  11 

سا تفاوت ااموه                  گیرد، ولی حت ی چهمی ست، بلکه در     ب ستفاده از مفاهیم فربه یا نحیف نی سن تی و امروزی در میزان ا                                                                            ی 

                                                                              سی ال بودن ب ش ارزشی  آنها در دنیای امروز و ثابت بودن  آن در اوامس سن تی است.

 

                                    ی کامال  ادا از هم اند. ولی بوضی از  ت دو مسأله                          ی استنتاج ارزش از واقوی                                          البت ه روشن است که این مسأله و مسأله     12 

سته        سود ا ست  ستنتاج باید از ه سوفان مث  فیلیپا فوت از مفاهیم فربه در اهت امکان ا یک مفهوم فربه  xاند. اگر فیل
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ولی این استد ل   (see Foot 1958: 507-9) است.  s xگیرد که است نتیجه می  s yاست، و   yبه مونای  xباشد، او از  

 رسد، چون بار ارزشی هر چه باشد در م دمه و نتیجه یکسان است.درست به نظر نمی

13 reductivist 

ستفاده کرده     14  سی زبان از الفاظ متفاوتی ا سوفان انگلی              بودن  این دو  یرپ انفکاک                   اند. گاه قاقالن  به برای این منظور فیل

 (. entangler)در م اب   disentanglerاند و گاه ( خواندهinseparabilist)در م اب   separabilistانبه را 

 Harcourt & Thomas, 2013: 24)-(7برای استد ل هارکورت و تامس ببینید: 15  
و م الفانی ) از   ( Putnam 2002: ch. 2; Kirchin 2010, 2017: ch. 2 .این مطلی مواف ان دیگری )از امله     16

 ( دارد.Hare 1952: 121–2; Hare 1981: 17–8, 73–5; Blackburn 1992, 1998: 101ffامله 

17 disentangling argument 

که روبرتز هم اشیییاره می هرچند، همان   18  جه      طور  به نتی با توا ه  ند،  که آن را                               ک anti“-ی اسیییتد ل، بهتر آن بود 

disentangling argument” خواندند.می 

                                  شییناختی کامال  شیی نییی اند. ف    که مسییاق  زیباییآشییکاری دارند، از امله اینهای البته این دو حوزه تفاوت 19 

                                                                          خواهم یک انبه از مثال را برای ت ریی این مسأله به ذهن مورد توا ه قرار دهم.می


