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انتقادات کلی و عمده به اخالق مبتنی بر عمل قاعده محور:

اخالق هبتٌی بش عول ،فاقذ اًگیضُ است .دس ٍاقع اخالق هبتٌی بش عول ،بی سٍح ٍ حتی خستِ کٌٌذُ است ٍ ًویتَاًذ باعث یاا
الْام بخص عول باضذ ،بَیژُ کِ هالحظِ هیضَد کِ اغلب دستَسات ٍ قَاعذ دس چٌیي ًظامّایی سلبی ّستٌذ ":تَ ًبایذ " ...هیتَاى
گفت چٌیي ًظشیِای کِ اصَل اساسی آى بیطتش سلبی است ًِ ایجابی ،اسصش کوی بشای اخالق قائل است ،دس حالی کِ اخالق بِ عٌَاى
فعالیتی راتا داسای اسصش ،تلقی هیضَد( .صادقی)0831 ،

ثاًیا اخالق هبتٌی بش عول بش اسا

ی

الگَی الْیاتی ا قاًًَی 1است کِ صهاى آى گزضتِ ٍ تٌاسبی ًذاسد .یکی اص اًتقاداتی کِ

دس سابطِ با اخالق هبتٌی بش عول هطشح کشدُاًذ ،ایي است کِ صباى اخالقی دس ًظامّای سٌتی ،هعوَالً داسای سااختاسی اسات کاِ باِ
قاًَى ضباّت داسد .بطَسی کِ هفاّین دسست ٍ ًادسست دس ساختاس ی

بافت قاًًَی سخ هیدٌّذ کاِ دس آى ًاَعی هشیعیات تاقتاذاس

ٍیَد داسد .البتِ بایذ بگَیین کِ ایي هطکل دس اخالق قاًَى طبیعی ،سٌتی ،هطشح هیضَد ،چَى اصَل اخالقی سا ضبیِ قاًَى ٍ خذا سا
ضبیِ حاکن دس ًظش هیآٍسد .دس حالی کِ اهشٍصُ اخالق اص صًجیشُّای الْیاتی خَد یذا ضذُ ٍ تبذیل بِ فعاالیتی خاَد هختاساًاِ ضاذُ
است .با ایي هالحظِ ،قیذ قاًًَی ًظشیِ اخالقی یذیذ ،دس تضعیف سٍح اخالق هؤثش بَدُ است .اخالق بشای اًساى دسست ضذُ اساتً ،اِ
ایٌکِ اًساى بشای اخالق باضذ( .هاشمی )0831 ،

ثبلثب اخالق هجتٌی ثیع ػ وی ،ابلجیب صیبمع هؼٌیْال اخیالق دا ًبمیی ٍ هی گییعم :اخیالق هجتٌی ثیع ػویُ ،ویَ ماّدالُیبال
اخالل دا ثَ ماّدالُبی مدثبدٍ اػوبل تحْی ،ه ثعم ّ کبُظ ه مُ  .از کیفیبت هؼٌْال ل دماً ػزت ًفش ُو ل ماعتي
امضبصبت هٌبصت افلع ه کٌ  .یؼٌ اگع مّ عخص مد ًظع گعفتَ عْم کَ ُع مّ فعصع اختالس مادً اهیب مد ییی تیالط
هج اًَ اصع کَ ثبػث ه عیْم اّ مد همبثیّ ،صْصیَ اخیتالس همبّهیع کٌی مد میبل کیَ مد میویعال اییي ّصْصیَ اصیال ایجیبم
ًو عْم اّ ثَ ًحْ اتْهبتیک ثَ خبطع عخصیع خْم ایي اً یغَ زّمگذد دا ًف ه کٌ مد اییي ایب هوییي اصیع گفتیَ عیْم
کَ فعم اّل ماداال فضیلع هِن ادامٍ لْال اصع؛ اهب ایي عخص فضیلع عخصیع ػویم کَ فعم مّم از آى ثعخْدماد اصع دا
ً ادم( .صادقی)0831 ،
 2-1-1دیدگاه اخالق مبتنی بر فضیلت "اخالق محض":

ادا یَ ًوی مُی ( .جواادی)0831،

اخاللیبت فضییلعگیعا ثیع خیالی میی گبٍ ػوی ،گیعا هؼییبدال ثیعاال ادزییبث فؼی ،اخاللی
اخاللیبت فضیلعگعا ثَ هؼٌ اًتخبة تؼ امال از کٌغِبی اصیع کیَ اطویٌیبى هی مُی کیَ ییک عیخص ییک ّیوگی خیْة دا ثیَ
ًوبیظ گذاعیتَ ییب ییک عیخص خیْة اصیع .اخاللییبت فمعتی هؼویْ ا ثیب اصین ادصیمْ ُویزام اصیع( .شواارزس برووذر ّ )411 ،
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ثْصیلَ ّىگعاهجعگ ّ هٌزس ثب ػٌْاى صیضتو از فعایٌ تصوینگیعال مد دفتبد اخالل تْصیَ هی عیْم کیَ هی تیْاى آى دا ثیب
تجؼیع از لبًْى ّ اخالق ثبیضتَ هحْد ّ ُوچٌیي ثب اضتجْ ثعاال ثیغتعیي ًفغ (اخالق صْمهٌ ال یب اخالق هٌفؼع گعایبًَ) لبثی،
مصْل ماًضع ( .نگرامبرگ مىسش « )4112 ،فضیلع» ًْػي خصلع عخصیتي هملْثي اصع كَ ثَ هٌظ اخاللي ًیز عٌبختَ
هیيعیْم .صیؼبمتگعاییبى مد تجییییي هفِیْم «فضییلع» ثیع اهیْدا از لجییی« ،صیفع مدًّیي» «ػیبمت ّ تویعیي» «اًویییزٍ» ّ
«پبیَاا ثْمى ثعخي خصبیص اًضبًي ًظیع هعالجع» تأكی هیيكٌٌی  .تأكیی ثیع هیٌظ فضییلعهٌ اًیَ فبػی ،اخاللیي تمی م هفیبُین
خْة ّ ث ثع هفبُین ثبی ّ ًجبی اُویع مامى ثَ اهْدا ًظیع اًویزٍُب ّ اً یغَُبا ثبطٌي تْاَ ثَ ًمظ اُصٍُْبا اخاللي ّ
ػیٌي ماًضتي فضبی ،اخاللي از هِنتعیي عبخصَُبا فضیلعگعایي اصع(.دبیری )0833 ،
ایي می گبٍ هؼتم ثَ ایي اص ،اصع کَ اصیْل اخاللی ییب ّفیبی ً بعی از فضیب لٌ  .ثیعاال هثیبل اگیع هیب امػیب کٌیین کیَ
ّفیفَ مادین ػبمل یب ًییْکبد ثبعین ثبی فضیلع ػ الع ّ ًییْکبدال دا ثب م یی ،هٌبصیت کغی کٌیین .ثٌیبثعایي اخیالق هحی
ػو تب ثع مضت فضب  ّ ،فضیلع هٌ ال صخي گفتیَ اصیع ًیَ ثعمضیت آًچیَ مدصیع ییب الزاهی هی ثبعیٌ  .اییي میی گبٍ هٌضیْة ثیَ
ادصمْ ّ پیعّاى اّ هبًٌ فیلیپ فْت هک ایٌتبیع ّ دیچبدم تیلْد ه ثبع  .اهب اخاللیْى ا ی ابلجب امػب مادً کیَ ادصیمْ ای
ّ ًیبال آًِبصع اهب خْم ادصمْ طعح ّ ثعًبهَ اال همعح کیعم کیَ از افالطیْى ّ صیمعاد ثیْم .صیمعاد پعصغی از مل ّ ُضیتَ
اخالق یًْبً همعح کعم :اًضبى چوًَْ ه ثبیضع زً گ کٌ ؟ ُع صَ ایي فیلضْفبى هؼتم ثْمً کَ پبصخ ثیَ اییي پعصیظ چٌییي
اصع" :اخالل "(.پات مه)0333 ،
خْم ثیٌ  2یی میوع از تئْدیِبال هعتجط ثب ایي همبلؼَ اصع کَ اییي تئیْدال مد ًممیَ همبثی ،اخاللییبت فضییلع هحیْد
لعاد مادم .ایي تئْدال ه گْی کٌظُبی لبث ،لجْل اصع کَ م اکثعهٌبفغ فعمال عخص دا م اکثع ًوبیٌ  .ایي هٌیبفغ تْصیط فیعم
تؼییي ع ٍ ّ کبهالا ایع هعتجط ثب اصْل اخالل ُضتٌ (.شاارزس بروذر )411 ،ثٌبثعایي مد ییک فعایٌی تصیوین گییعال هجتٌی ثیع
اخالق هْلؼیعگعا ییک فیعم خیْمثیي گزیٌیَاال دا اًتخیبة خْاُی کیعم کیَ می اکثع خعّای دا ثیعاال تیبهیي هٌیبفغ عخصی اط
ماعتَ ثبع (.فرل فردریش  )4114 ،ثٌبثعایي مد تئْدال اخالل خْمهحْد ػالیك میویعاى تٌِیب مدصیْدت هالمظیَ خْاُی عی
ال ُوضیْ ثییب هٌیبفغ عیخص ثیْمٍ ّ ُیچوًْییَ تٌجییَ ییب هحعّهیییع از ممیْق ااتویبػ ثیع ایییي دفتیبد هتعتیت ًیضییع (. .ن
کیَ کیبه ا
گرامبرگ مىسش  4112 ،؛ باچمپ بیه  )411 ،ایي تئْدال از آًجبی هعتجط ثب هْضْع همبلؼَ هب ه عْم کَ ه خْاُین ث اًین
آیب تٌِب هضئْلیع یک کضت ّکبد ّ صیبزهبى می اکثع کیعمى هٌیبفغ خیْمط ثعهجٌیبال می اکثع صیبزال هٌیبفغ سیٌفؼیبى هضیتمین ًظییع
صِبه اداى اصع یب ثبیضت هالمضبت ثیع اال میویع سیٌفؼیبى ییب ااتویبع کیَ ثیَ ًیْػ صیْمهٌ ال هغیتع هی دصیٌ ُین مد ًظیع
گعفع( .ورثکات  )0331 ،هِن تعیي تفبصیع اخالق فضیلع مد صَ مصتَ صؼبمتگعا فبػ،هجٌب ّ اخالق هعالجع لعاد مادً (.دبیری ،
)0833
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