
 

: پزاکٌذُ جشایز در ًَضتي

 /پژٍّص اخالق در جستارّایی

 ًاضز/اسالهی حسي سیذ : هَلف

  هطاف ًَر : کتاب

 در ّایی جستار تِ کتاب ایي

. پزداسد هی پژٍّص اخالق

 کتاب، ایي همذهِ در ًَیسٌذُ

 حمیمت تزآیٌذ را پژٍّص اخالق

 هی اًساى دادگزی ٍ خَاّی

: ًَیسذ هی رٍ ایي اس ٍ داًذ

 پذیذار ٌّگاهی پژٍّص اخالق»

 تخَاّذ پژٍّطگز کِ ضَد هی

 ٍ کٌذ کطف را حمیمت سهاى ّن

 ایي در هثادا کِ تاضذ آى ًگزاى

 تکلیفی یا ٍ ًاحك را حمی هسیز،

 چٌیي. تاضذ کزدُ ًمض را

 ٍ تؼلین کِ کساًی تزای ًگاّی

 اهزی تاضٌذ، داضتِ دیٌی تزتیت

 «.است رٍضي

 ًخستیي در سپس اسالهی

 لالة در ًخست گام در ٍ پزداسد هی «آى هسایل ٍ پژٍّص اخالق فلسفِ »هَضَع تِ ًَضتار ایي فصل

 تِ ًیاس چزایی. کٌذ تیاى را ای حزفِ پژٍّص یک ّای ٍیژگی کَضذ هی «است؟ فؼالیتی ًَع چِ پژٍّص»

 ًخستیي در کِ است ّایی هَضَع اس پژٍّص، درتارُ ٍرسی فلسفِ ٍ پژٍّص اخالق ّا ػزصِ پژٍّص، اخالق

 .است ضذُ پزداختِ آى تِ کتاب فصل

 اخالق رفتي حاضیِ تِ »اس آى در هَلف کِ است ًَضتار ایي دٍم فصل ػٌَاى «پژٍّص اخالق تِ رّیافت دٍ»

 تِ اخاللی ضَاتط »تخص در ًَیسٌذُ. است دادُ لزار تزرسی هَرد را «پژٍّص هتي در اخالق »تا «پژٍّص در

 صَرت تِ را ػلن تز حاکن کلی ضَاتط ٍ اصَل تا اًذ کَضیذُ ػالواى اس ای ػذُ: ًَیسذ هی «ػام اصَل هثاتِ



 تِ ًَیسٌذُ اداهِ در.« ًاهیذ هحَر اصَل پژٍّص اخالق ضَاتط را رّیافت ایي تَاى هی. ساسًذ هؼیي پیطیٌی

 .پزداسد هی سهیٌِ ایي در «هفام »ٍ «رسًیک »،«هزتَى »ّای دیذگاُ تیاى

 ٍی. کطذ هی چالص تِ اخاللی ضؼف یا ػلوی فمز ًظز اس را پزاکٌذُ جشایز در ًَضتي سَم، تخص در ًَیسٌذُ

 هطلغ ضذُ، ًَضتِ تاکٌَى سهیٌِ آى در کِ هطالثی سایز اس تایذ ًگارد، هی را اثزی ًَیسٌذُ کِ سهاًی است هؼتمذ

 ای جشیزُ در کِ تَد خَاّذ فزدی هاًٌذ ًَیسٌذُ صَرت ایي غیز در. دّذ آگاّی سهیٌِ ایي در را هخاطة ٍ تاضذ

 اس تخص ایي. ضًَذ رٍ تِ رٍ ای تاسُ اثز تا تَاًٌذ ًوی ًیش هخاطثاى ٍ است هطغَل اثزی ًگارش تِ دٍرافتادُ

 تِ ارجاع ػذم دالیل »ٍ «تالیف اصلی دالیل: »هاًٌذ ّایی هَضَع تِ «پزاکٌذُ جشایز در ًَضتي »کتاب

 .است پزداختِ «هؼاصزاى تِ ارجاع ػذم ّای پیاهذ »ٍ «هؼاصزاى

 تزرسی هَرد را داًطگاّی سطح در ػلوی سزلت «آیذ چزاؽ تا دسدی چَ »ػٌَاى تا ًَضتار ایي فصل چْارهیي

 ٍ ادتی صزفا تحثی اس ػلوی، سزلت یا اًتحال هسالِ: »ًَیسذ هی فصل ایي هؼزفی در ًَیسٌذُ. است دادُ لزار

 تَسؼِ ٍ ػوَهی داًص گستزش پای تِ پا. است ضذُ تذل جْاًی هؼضلی تِ کْي، ضاػزاى هیاى دػَایی

 اداهِ در ٍ پزداسد هی اًتحال تطزیح تِ سپس ٍی «ّستین اًتحال اتؼاد گستزش ضاّذ جْاى، در ػالی آهَسش

 آیات هٌظز اس «است؟ غیزاخاللی اًتحال، چزا »تخص در «ضًَذ؟ هی اًتحال هزتکة کساًی چِ »تِ پزداختي تا

 ایي تخص پایاى «کٌین؟ پزّیش اًتحال اس چگًَِ. »گذارد هی صحِ ػلوی سزلت تَدى غیزاخاللی تز رٍایات ٍ

 .دارد تاس ػولی چٌیي تِ سدى دست اس را هخاطة کَضذ هی راّکارّایی ارایِ تا ًَیسٌذُ آى در کِ است فصل

 تز حول هاًٌذ ّایی هَضَع تؼزیف تِ کتاب تخص آخزیي ٍ پٌجویي «کارتست ٍ اػتثار: صحت تز حول اصل»

 ٍ رٍایی هستٌذات تز تکیِ تا هٌاتغ صحت کطف هَاًغ تز پیزٍسی ّای راُ ٍ هٌاتغ تز اػتواد ّای راُ صحت،

 .است پزداختِ حذیثی

 .است جستِ تْزُ اًگلیسی هٌثغ 48 ٍ فارسی هٌثغ 88 اس ًَضتار ایي در اسالهی


