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  مقدمه. 1
 به توجهاست. با يآموزش ةحوز در روزآمد منابع به توجه حاضر عصر يها ضرورت از يكي
ـ  و مختلـف  يعلمـ  يها حوزه در عيسر شرفتيپ  يهـا  در رشـته  ديـ جد يهـا  دگاهيـ د ةارائ

بـر اسـتفاده از منـابع     رسد. افزون نظر مي از منابع روزآمد بديهي به يريگ گوناگون، لزوم بهره
هاي ديگران صرفاً  كيد كرد. راه ارتباط با انديشهأاين منابع ت ةزبان اصلي، بايد بر لزوم ترجم

ها به زبان ما وارد شوند تـا از ايـن    ها به زبان اصلي نيست، بلكه بايد اين انديشه خوانش آن
  نظام تفكر خود وارد كنيم.ها را در  طريق آن

 سـيمون كيـرچين   ةنوشـت  Metaethicsرو قصد داريـم بـه معرفـي كتـاب       پيش ةدر مقال
)Simon Kirchin( مـيالن  انتشاراتي پالگريو مك ةسسؤبپردازيم. چاپ نخست اين كتاب را م 
)Palgrave McMilan(  يوامروز پـالگر  ةفلسف ةمجموعمنتشر كرد. كتاب جزء  2012در سال 

Palgrave Philosophy Today چاپ رسيده است. نويسندگان اين مقالـه كتـاب را ترجمـه     به
چيسـتي   ةكند. اين نوشتار را با توضيحي دربار اند و اكنون مراحل نشر خود را طي مي كرده

چنين  كتاب و هم ةو نويسند امروز ةفلسف ةمجموعكنيم و سپس با معرفي  فرااخالق آغاز مي
پردازيم.  اب ازديدگاه نويسنده و ويراستار به توضيح محتواي فصول آن ميمعرفي اجمالي كت

هاي كتاب را بيان كرده و در پايان نيـز بـه اهميـت و ضـرورت      سپس نقاط قوت و كاستي
  ايم. پرداخته  باره آن و برخي نكات دراين ةرجمت

  
 . چيستي فرااخالق2

اخالقـي و   ةق هنجـاري (نظريـ  پژوهي است كه برخالف اخال اي از اخالق فرااخالق حوزه
عنوان خوب يا بد و بهتر يـا بـدتر    گذاري اعمال به اخالق كاربردي و عملي) درصدد ارزش
پـردازد؛ يعنـي    و احكـام اخالقـي مـي    ،هـا  نگرش نيست، بلكه به تحقيق در ماهيت صفات،

  .(Proudfoot and Lacey 2010: 247)هايي كه در پس فعاليت اخالقي ما قرار دارد  فرض
شود كه ساير مطالعات  ارتباط اين رشته با ساير مطالعات اخالقي به اين صورت بيان مي

و  ،هـاي توجيـه   مفـاهيم، روش  ةهاي اخالقي هسـتند و فـرااخالق مطالعـ    رشته ةدهند شكل
تواند پيش  فرااخالق مي ،هاي اخالق است. بر اين اساس شناختي اين رشته هاي هستي فرض

شناسـي اخالقـي يـا در متافيزيـك اخـالق       اخالقي قـرار بگيـرد و در معرفـت    ةاز هر رشت
معرفـت    ويژگـي  ةهايي دربـار  موردتوجه باشد. در رويكرد نخست، اين مطالعات بر پرسش

ارچوبي كه اين باورها در آن اخالقي هاست و سپس به تحليل مفاهيم در چمتمركز اخالقي 
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كنـد. در رويكـرد دوم، مطالعـات     ا بررسـي مـي  هـا ر  پردازد و مبـاني منطقـي آن   هستند مي
اسـت و نوعـاً    متمركـز  وجود و ويژگي صـفات اخالقـي   ةهايي دربار فرااخالقي بر پرسش

هاسـت. پرسـش    ترين محموالت اخالقي مثل خوبي و درسـتي و ماننـد آن   معطوف به عام
جهـان  اين رويكرد از وجود اين صفات در عالم واقع و چگـونگي ارتبـاط آن بـا     اصلي در

يك بر ديگـري   و هيچ ندديگر ل يكمطبيعي است. بايد توجه داشت كه اين دو رويكرد مك
  .(٢٨٨ :١٩٩٦ Audi)غالب نيست 

توان فرااخالق را به سه شـاخه تقسـيم كـرد: معناشناسـي اخـالق،       در تحليلي ديگر مي
  ).65: 1391شناسي يا متافيزيك اخالق (عليا  و هستي ،شناسي اخالق معرفت
  

  يوامروز پالگر ةفلسف موعةمج. 3
در  ،يوامـروز پـالگر   ةفلسـف  ةمجموعـ  سرويراسـتار  ،)Vittorio Bufacchi( ويتوريو بوفاشـي 

پرداختـه اسـت و   هاي اين مجموعه  نوشته به بيان ويژگي Metaethicsكتاب  رباي كه  مقدمه
  كند: را طرح مي  درمجموع نكات ذيل

هـاي   هايي است كه درآمدي بر تمام حوزه كتاب مجموعه يوامروز پالگر ةفلسف ةمجموع
هـاي فلسـفي در سراسـر جهـان تـدريس       حاضر در دپارتمـان  درحال اصلي فلسفه است و

هاي كليدي مطالعات  هاي علمي در حوزه جديدترين ارزيابي ةدهند شوند. هر كتابي ارائه مي
اً درگيـر مباحـث   ها فردي است كه خود عميق هر عنوان از اين كتاب ةفلسفي است. نويسند
تنها درآمدي مختصـر بـه هـر موضـوع هسـتند و       هاي اين مجموعه نه آن رشته است. كتاب

اند، بلكـه منـابعي    اطالعات ضروري براي فهم موضوع و منابع مربوط به آن را فراهم آورده
  .(Kirchin 2012: vii)كنند  كه نقشي فراتر از منابع عام را ايفا مي ندبرانگيز تأمل
 

  1ون كيرچين. سيم4
 ةچنين رئيس دانشكد و هم ،كتاب، دانشيار فلسفه در دانشگاه كنت ةسيمون كيرچين نويسند

هـاي تحقيقـي و تدريسـي او معطـوف بـه       فعاليت ةعلوم انساني در آن دانشگاه است. عمد
شناسي، اخالق پزشكي، متافيزيك،  فرااخالق و اخالق هنجاري است. البته به مباحث زيبايي

، فرااخالقبر نگارش كتاب  شناسي نيز عالقه و توجه دارد. او عالوه و معرفت ،سياسي ةفلسف
قـاالت  م   هاي مجموعه و مقاالتي را نيز در نشريات و كتاب استويراستار چند عنوان كتاب 

  چاپ رسانده است. به
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 the Southern/ (گـروه هنجارمنـدي جنـوبي    Songكيرچين يكـي از اعضـاي مؤسـس    

Normativity Group ( كنـت  شناسـي  زيبـايي  تحقيقـات  مركز)، عضوAesthetics Research 

Centre( بريتانيـايي  فلسـفي انجمـن   يـي اجرا ة، و عضو فعلي كميتـ )British Philosophical 

Association(  ياخالقـ  ةنظريـ  بريتانيايي رئيس جمعيت 2014تا  2008است. از سال 
)British Society for Ethical Theory( .بوده است  

پژوهشـي و آموزشـي    ةيكي از معيارهاي ارزيابي كيفي كتاب تـوان نويسـنده و كارنامـ   
به سوابق كيرچين  توان گفت كه باتوجه ) و بر همين اساس مي10: 1392اوست (منصوريان 

توان در گام اول كتاب او را مهـم تلقـي كـرد. درادامـه بـه       مباحث فرااخالقي، مي ةدر زمين
  شود. اشاره مي مزاياي آن نيز

  
  . معرفي كتاب ازديدگاه نويسنده و ويراستار5

كتاب، مخاطب آن را دانشجويان مقطع كارشناسـي معرفـي     ةسرويراستار مجموعه در مقدم
كند و با تحسين كار كيرچين در نگارش كتابي مناسب براي ايـن دسـته از دانشـجويان،     مي

ها در فرااخالق معاصر  ترين ديدگاه عمدهمحتواي كتاب را تبيين ساختار فكري مورد اتكاي 
 ،احسـاس  ةمثل نظريـ  ،كنند و نيز تبيين نظريات درحال پيشرفتي كه امروزه جلب توجه مي

پردازد،  مي» اخالقي ةانگيز«كه به موضوع  ،كند. ارزش و اهميت فصل آخر كتاب نيز بيان مي
يرچين متن موجزي است كه باور او كتاب ك به ،ازنظر بوفاشي مغفول نمانده است. درنهايت

فرااخالق بدانند آموزش  ةاست دربار الزمچه  آن ةكارشناسي، هم ةبه دانشجويان مستعد دور
 .(ibid.: vii and viii)دهد  مي

تمام مباحث فرااخالق نيست  ةكند كه كتابش دربردارند خود تأكيد مي ةكيرچين در مقدم
 ةرسال«تر  شود. كتابش را بيش شامل ميپنجم اين مباحث را  صورت تخميني حدود يك و به

هاي اصلي فرااخالق را در روايتي  داند كه در آن تالش كرده بسياري از انديشه مي» استداللي
  گويد: باره مي ديگر طرح كند و دراين آموزنده و جذاب و در ارتباط با يك
تواند  ي مياما قوياً معتقدم كس ،هاي مختلفي تقسيم شده است اگرچه اين كتاب به بخش

هاي ديگر را فهميده باشـد. بسـياري از    ديدگاه ةيك ديدگاه فرااخالقي را دريابد كه هم
المثل از فصل چهار شروع  شوند و اگر كسي في ديگر مربوط مي ها اغلب به يك انديشه

چيز از همان آغاز، دقيقـاً بـرايش قابـل فهـم      خطا مطالعه كند، همه ةنظري ةكند تا دربار
  .نخواهد بود
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سـاير منـابع    ةچنـين او يكـي از اغـراض كتـاب را ترغيـب خواننـدگان بـه مطالعـ         هم
  داند. مي  فرااخالقي

ها  هايي است كه به آن چه مهم است محتواي مسائل فرااخالقي و پاسخ ازنظر كيرچين آن
و حتـي متفكـران    ،تاحد ممكن از اصطالحات، عناوين«رو تأكيد دارد كه  داده شده و ازاين

به كثرت اصطالحات گريزي از  پوشي كرده است، هرچند باتوجه چشم» رااخالقيف ةبرجست
 .(ibid.: ix and x)ها نبوده است  طرح آن

  
  ها هاي كتاب و محتواي آن . فصل6

 ةپـردازد. ابتـدا بـا اشـاره بـه دو حـوز       كيرچين در فصل اول به چيستي فرااخالق مـي  1.6
ها با فـرااخالق را   مطالعات اخالقي، يعني اخالق هنجاري و اخالق كاربردي، وجه تمايز آن

بيان كرده است. اين فصل با طرح چند پرسش اصلي در فرااخالق و چند ديدگاه مهمي كه 
يابد. او نخستين پرسش اصلي فـرااخالق را   ها شكل گرفته ادامه مي در پاسخ به اين پرسش
و » گرايـي  واقـع «داند كه در پاسخ به آن دو دسته فكـر   ت اخالقي ميپرسش از وجود صفا

دهنـد. سـپس بـه     هـاي زيـادي را پوشـش مـي     گيرد كـه ديـدگاه   شكل مي» گرايي ضدواقع«
ها با جهان طبيعي و نيز احكام انساني  آن ةهايي ازقبيل چيستي صفات اخالقي و رابط پرسش

شناسي اخالق و نيز  اين فصل به موضوع روان دو بخش ديگر در ،اين بر كند. افزون اشاره مي
  پردازد. گرايي اخالقي مي رت مختصر به نسبيصو  به

شامل اين مباحث است: چيسـتي  » گرايي: استقالل از ذهن واقع«با عنوان  فصل دوم 2.6
خالقـي  افرا ةو ذهنيت. سپس يك نظري ،ها، عينيت صفات اخالقي با انسان ةگرايي رابط واقع
يـا   )independent moral realism( گرايي اخالقي مستقل [از ذهـن]  ه با عنوان واقعگرايان واقع
 »imrealist« ةمطرح شده كـه كيـرچين بـراي اشـاره بـه پيـروان آن از واژ       »IMR«اختصار  به

  كند. استفاده مي
گذاري شده است:  ترين فصل كتاب است، به اين صورت نام فصل سوم، كه طوالني 3.6

گرايـي سـاده و    و در آن از نوعي طبيعـت » گرايي گرايي و تقليل گرايي اخالقي: طبيعت واقع«
هاي پذيرش آن سخن به ميان آمده و سـپس اسـتدالل معـروف جـورج ادوارد مـور       انگيزه

، طـرح و نقـد و بررسـي    »استدالل پرسش گشوده«گرايي اخالقي، موسوم به  برضد طبيعت
و سه اشكال آن مطرح شده و بعد از آن نيز  رايانهگ ناتقليلگرايي  طبيعت ،دامهاست. درا شده
  رايانه موضوع بحث قرار گرفته است.گ   گرايي تقليل واقع
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خطـا،   ةدارد و در آن از چيستي نظرياختصاص خطاي مكي  ةفصل چهارم به نظري 4.6
  و لوازم پذيرش آن سخن رفته است. ،هايش استدالل
گرايي،  گرايي بررسي شده است. چيستي ناشناخت جم رويكرد ناشناختدر فصل پن 5.6

فصل را نگرش اخالقي عناوين محتواي اين  ةلئو مس ،گيچـ  فرگه ةلئداليل پذيرفتن آن، مس
  دهند. مي  شكل

احسـاس،   ةترين فصول آن بدانيم. نظري سه فصل پاياني كتاب را از جهتي بايد مهم 6.6
گرايانـه،   واقع ةنويسنده است، در فصل ششم مطرح شده است. اين نظري ةبرگزيد ةكه نظري
پـذيربودن گفتارهـاي اخالقـي اسـت.      يانه، وابسته به ذهن و البته قائل به صدقاگر ناطبيعت

 ،كنـد  ها اشاره مي كيرچين معتقد است كه اين نظريه هرچند اشكاالتي دارد و به برخي از آن
  تري دارد. هاي كم تيها كاس در قياس با ساير ديدگاه

امـا در   ،نويسنده در شش فصل نخست كتاب به بحث از متافيزيك اخالق پرداخته 7.6
شـدن را   صـدور حكـم و برانگيختـه    ةگردد و رابط شناسي اخالق بازمي فصل هفتم به روان

اخالقـي را   ةگرايي درخصوص انگيز گرايي و برون كند. در اين بحث تمايز درون بررسي مي
 ةپـردازد و سـه ايـد    كند. در بخش ديگر به چيستي حـاالت ذهنـي اخالقـي مـي     مطرح مي

  كند. ها را بررسي مي بودن آن )besire( تمايلـ  يا باور ،ودنب  باوربودن، تمايل
دهد و  هاي مباحث فرااخالقي توجه نشان مي فرض كيرچين در فصل پاياني به پيش 8.6
گرايي، تعريف ما از علم، منظور  تر طبيعت يچون بررسي جد هايي كلي هم وار به طرح اشاره

ــدي ــي ،از هنجارمن ــره م ــاب   و غي ــرين بخــش كت ــردازد. آخ ــه  پ ــرايش ب ــرااخالق و گ ف
  است.  بخشي عموميت

  
  . مزاياي كتاب7

انگليسي را به سه دسته تقسيم  زبان در فلسفه آموزشهاي  توان كتاب بندي مي در يك تقسيم
در  ،كـه مسـائل فلسـفي را بـا اسـتفاده از زبـان داسـتاني        اند گونه اول آثار داستان ةكرد: دست

يوسـتاين گـاردر اسـت؛     ةنوشت دنياي سوفيآن  ةكنند و نمون بيان مي ،هاي مختلف آن گونه
هـاي مختلـف    كوشند گزارشي از مسائل و حوزه گيري از زبان ادبي مي دوم بدون بهره ةدست

و درنهايت  ،است )for beginners( نوآموزانبراي آن مجموعه  ةست دهند و نموند    فلسفه به
آكادميك و تدريس دانشگاهي فراهم آمده است  ةآخرين دسته آثاري هستند كه براي استفاد
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شـده بيـان شـود     ها تالش شده كـه تصـويري دقيـق و روشـن از مباحـث مطـرح       و در آن
در زير به نقاط  گيرد. سوم جاي مي ة). طبيعتاً كتاب كيرچين در دست31 - 30: 1384  (اسالمي

  شود. مي  قوت آن اشاره
  

  دربرداشتن مباحث جديد 1.7
داشـته باشـد    بـر  تـرين اطالعـات علمـي مربـوط بـه موضـوع را در       كتاب درسي بايد تازه

) و نخستين ويژگي مهم كتاب فرااخالق نيز همين است. كتـاب در سـال   22: 1388  (رضي
 حساسـيت  ةز در فـرااخالق، مثـل نظريـ   رو هاي به ديدگاه منتشر شده و به بسياري از 2012

)sensibility(توجـه   ،گرايي دار فرااخالقي، مثل واقع ، و نيز تقريرهاي جديد از مباحث سابقه
  دارد. اين ويژگي موردتأكيد سرويراستار مجموعه نيز قرار گرفته است.

ر هـا نبـوده د   مصروف به طرح ديـدگاه  فقطقابل ذكر اين است كه اهتمام نويسنده  ةنكت
حاضر باب تأمالت  فصل پاياني كتاب با طرح مسائل موردتوجه فيلسوفان فرااخالق درحال

اين كتـاب مـدخلي عـالي بـراي      ،گذارد. درواقع تر را براي خواننده باز مي و تحقيقات بيش
دهد و هم  ورود به دنياي فرااخالق است كه هم معلومات پايه را در اختيار مخاطب قرار مي

  كند. مطالعات آماده مي ةجديد ذهن او را براي اداماالت ؤبا طرح س
  

  مخاطبان ةطيف گسترد 2.7
فلسفي احتراز كرده و همين امر موجب شـده كـه كتـاب او     ةكيرچين از زبان فني و پيچيد

اخالق هستند كتابي قابل استفاده باشد. ايـن   ةبراي افرادي كه داراي معلومات پايه در فلسف
ـ   كـافي بـه    ةانـداز  رويـيم؛ كيـرچين بـه    هبدان معني نيست كه با كتابي سطحي و مبتـذل روب

ة ها را توضيح داده است و مخاطب پـس از مطالعـ   اصطالحات فرااخالقي اشاره كرده و آن
  يابد. كتاب به مقدماتيِ كافي و مناسبي از اين مباحث دست مي

  
  دست زبان يك 3.7

قول مستقيم از منبعـي ديگـر ذكـر     نقل ،88ة مثل صفح ،مواردي معدود زدر اين كتاب به ج
رو متنـي   نشده است و نويسنده كوشيده تمام مطالب را به بيان و قلم خـود بنويسـد. ازايـن   

دست در اختيار داريم كه خوانش آن براي مخاطب دشوار نيست. اساساً در منابع درسي  يك
چنـين در   ). هم104: 1375جا منابع خود را ذكر كند (پورجوادي  لف همهؤم نيست كه مالز
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يـك از صـفحات    المثـل در هـيچ   خورد و في مي چشم  دستي به بندي كتاب نيز اين يك قالب
شـود. ايـن ويژگـي     ميمتمركز وجود ندارد و لذا ذهن مخاطب تماماً بر متن  نوشتكتاب پا

  مثبتي براي كتاب است.
  

  رواني و سادگي متن 4.7
 ةمتن علمي بايد به زباني ساده نوشته شود، حتي اگر موضوع آن پيچيده باشد. هنر نويسـند 

  ).55: 1389موفق در تبيين موضوعات پيچيده به زباني ساده است (منصوريان 
زبان علمي صرفاً مقرون به داللت صريح و مستقيم است. هدف زبان علمي اين اسـت  

واسطه داشته باشد. در اين زبان، لفظ شفاف و فرانما  اللت آشكار و بيكه لفظ بر معني د
كه توجه ما را به خود كلمات و تعبيرات جلب كند و مـا را در خـود    آن است، يعني بي
  .)42: 1372شود (سميعي  بر مي وي مدلول و معني راهس   متوقف سازد، به

يابد. قلم  لذا اين مهم در آن اهميت دوچنداني مي ،مباحث انتزاعي است ةفرااخالق حوز
هاي فلسفي به دور است. البته در مواضعي كه نياز بـه   اق نوشتهركيرچين روان است و از اغ

ولي درمجمـوع كتـاب بـا قلمـي روان      ،تعريفي دقيق بوده الجرم اين دقت لحاظ شده ةارائ
  نگاشته شده است.

  
  ها بيان نقاط قوت ديدگاه 5.7

هـاي   انگاري برخي ديدگاه هايي كه متوجه مخاطبان كتب فلسفي است مبتذل ز آسيبيكي ا
گيرد. وقتي مخاطب اطـالع   گذر تبيين ناقص اين نظريات صورت مي فلسفي است كه از ره

پرسـد كـه    شـود و از خـود مـي    زده مـي  آورد، حيرت دست مي ناقصي از نظريات فلسفي به
  د!ده چگونه كسي تن به چنين ديدگاهي مي

از مزاياي كتاب كيرچين اين است كه در هر فصلي و ذيل هر نظريه يـك بخـش را بـه    
شـود كـه فهـم     هاي پذيرش آن نظريه اختصاص داده است. اين باعـث مـي   داليل يا انگيزه

  فتد.يانگاري ن تري از آن ديدگاه براي مخاطب حاصل شود و به دام مبتذل معقول
  

  ها توضيح ساده و مناسب استدالل 6.7
ها از دشوارترين مواد اين كتب هستند. كتـابي   داند كه استدالل هر فرد آشنا به كتب فلسفي مي

  شك كتابي موفق است. حال دقيق بيان كند بي ها را به زباني ساده و درعين كه بتواند استدالل
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مصروف تبيين و توضيح روان و دقيق  هدر كتب فرااخالق بخش زيادي از همت نويسند
هـا نيـز همـت     هاي فرااخالقي شده است. به همين ميـزان در نقـد و بررسـي آن    از استدالل

نامه امتياز مهمـي اسـت و دانشـجويان را بـا      صرف كرده است. اين ويژگي براي يك درس
  سازد. استدالل آشنا مي ةشيو

  
  ها انسجام فصل 7.7

گارش كتاب درسي اين است كه مطالب كتاب داراي ترتيـب  يكي از اصول موردتوجه در ن
). اين ويژگـي  128: 1389نيا  محتوا باشند (شريفي ةمنطقي و انسجام كافي در چگونگي ارائ
). كيـرچين  12: 1392برخوردار است (منصـوريان   اي در نگارش متن علمي از اهميت ويژه

تواند  ند. البته چنين تالشي نميتالش كرده محتواي هر فصل را به فصل پس از خود گره بز
خطا پيوند داد. اما چنين  ةگرايي را به نظري توان واقع المثل نمي كامالً قرين توفيق باشد و في

شود و مخاطب در سيري  هاي كتاب مي تر فصل توجهي ازسوي نويسنده باعث انسجام بيش
دسـت آورد.   هـا بـه   هتري از محتواي ديـدگا  تواند شناخت بهتر و دقيق منطقي و منسجم مي

نـوعي قيـاس    بـه  ،كـه اشـاره شـد    گونـه  همان ،رويكرد كيرچين در طرح مباحث فرااخالقي
  كند. طبيعتاً به اين شيوه عمل مي و ديگر است ها با يك ديدگاه
  
  گرايي توجه به واقع 8.7

اي از  گرايي اخالقي پرداخته است كه بخـش عمـده   دو فصل كتاب به تبيين و توضيح واقع
شـود و ايـن يكـي از مزايـاي كتـاب اسـت. نويسـنده اذعـان دارد كـه           مـي  شاملكتاب را 

گيـري مباحـث    شـكل  ةهـاي فرااخالقـي سـايه افكنـده و زمينـ      گرايي بر اكثر ديـدگاه  نسبي
كه  ،گرايي . در چنين فضايي توجه جدي به واقع(Kirchin 2012: 14)فرااخالقي جديد است 

سوم حجم كتاب بـه طـرح    حائز اهميت است. حدود يك ،در تقابل با اين نگرش قرار دارد
  آن اختصاص يافته است. ةگرايي و سه ديدگاه زيرمجموع واقع ةانگار
  
  استفاده از مثال براي توضيح مطالب 9.7

سي با زندگي روزمره و محيط اجتماعي ربط داده مطلوب است كه محتواي مطالب كتاب در
 سببمباحث انتزاعي است و به همين  ة). فرااخالق حوز27: 1389شود (معاونت پژوهش 

گيري از مثـال   نمايد. بهره رس مي بسا دور از دست براي بسياري از افراد فاقد جذابيت و چه
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كـه متنـي    است: نخسـت ايـن  براي تبيين مباحث فرااخالقي در اين كتاب از دو حيث مفيد 
كار بـه   تازه ةآموزشي در دست داريم كه نقش مقدماتي دارد و بديهي است كه ورود خوانند

نتيجـه   گر چندان ساده نيست و حتي ممكن است بـي  اين سنخ مباحث بدون توضيح روشن
شدن مباحث انتزاعي شده و مخاطب هم با ابعاد  طرح مثال باعث ملموس ،براين باشد. افزون

  رهد. انگاري آن نظريات مي شود و هم از دام بيهوده تر آشنا مي يك نظريه بيش
  
  هاي يك كتاب مقدماتي مناسب ويژگي شتندا 10.7

تفصيل طرح  ها به جوانب آن ةرود كه تمام مباحث را با هم از يك كتاب مقدماتي انتظار نمي
پوشد و  تفصيل بحث چشم مي. او گاهي تعمداً از ددار نيرچيككند. همين ويژگي را كتاب 
 ةدهد. ارجاع به منابعي براي مطالع شده در انتهاي فصل ارجاع مي خواننده را به منابع معرفي

گـردد و بـراي    تر آن نيز مـي  بخشي به محتواي درسي، سبب غناي بيش ضمن تنوع ،تر بيش
). تعـداد  132: 1389نيـا   آورد (شـريفي  تري را فراهم مي فراگيرندگان فرصت يادگيري بيش

كار مناسب است. اين باعـث   تازه ةشده در پايان هر فصل خوب و براي خوانند منابع معرفي
كتاب دركنار ساير منابع فرااخالقي تأمين شود. امـا   ةشود كه غرض نويسنده براي مطالع مي

خوبي  هاي اصلي ورود به هر بحث و اصطالحات مربوط به آن در كتاب به سرنخ ،حال بااين
  روي خود خواهد داشت.   شده است و لذا مخاطب مسير همواري پيشتبيين 
كنـد   االتي سـعي مـي  ؤهـا و نيـز سـ    چنين كيرچين در ابتداي هر فصل با طرح مثـال  هم

كـه از آن بـه    ،ارچوب مباحث آن فصـل را بـراي خواننـده ترسـيم كنـد؛ ايـن ويژگـي       هچ
هاي مهم  لفهؤيكي از م ،)127ن: شود (هما ميتعبير  )advancer organizer( دهنده سازمان پيش

  در كتاب درسي است.
تـر   كه مخاطب را با انبوه اطالعات تغذيه كند، بـيش  جاي آن براين، نويسنده به افزون

هـا و مسـائل فرااخالقـي كـرده اسـت.       توجه خود را معطوف به طرح و تبيـين پرسـش  
لف كتـاب  ؤو م كارشناسان تدوين كتب درسي بر اين مطلب تأكيد دارند كه توجه معلم

هـاي علمـي    ها باشد نه انتقـال واقعيـت   درسي بايد بر پروراندن مفاهيم اساسي و روش
اي بـراي انتقـال دانـش بـه      ). كتاب درسي نبايد فقـط وسـيله  27: 1382 (معاونت پژوهش

هـاي جديـدي در ذهـن دانشـجويان ايجـاد كنـد        الؤخوانندگان باشد، بلكه بايد بتوانـد سـ  
را براي حفظ مخاطب به او انتقـال   يهاي كه گزاره جاي آن چين نيز به). كير23: 1388  (رضي

  كند. ها مخاطب را فعاالنه وارد تفكر مي محور ديدگاه لهئدهد، با طرح مس
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  هاي كتاب . كاستي8
  ييگرا نپرداختن به نسبي 1.8

گرايـي اخالقـي نـدارد.     ترين نقص كتاب اين باشد كه فصلي مخـتص بـه نسـبي    شايد مهم
گرايـي، وجـه اهميـت آن، برخـي انـواع       هاي فصـل اول بـه نسـبي    در يكي از بخش كيرچين
گـاهي بـه ايـن    «كند كـه   كند و تأكيد مي مباحثي ديگر در اين زمينه اشاره ميو  ،گرايي نسبي

. در سـاير  (Kirchin 2012: 16)گـردد   بـازمي » ديدگاه و ميل به اجتنـاب از نـوع افراطـي آن   
تري نشان داده شـده اسـت و آن را يـك     گرايي توجه بيش ياخالق به نسب ةهاي فلسف كتاب
 ةپايـ  ةلئاند؛ براي نمونه رابرت هولمز آن را يكـي از دو مسـ   كرده مهم فرااخالقي تلقي ةلئمس

  ).333 :1394، به آن پرداخته است (هولمز اخالق ةمباني فلسفداند و در كتابش،  فرااخالقي مي
دهد، بهتـر بـود كـه     گرايي را موردتأكيد قرار مي نسبيكه نويسنده نيز اهميت  نظر به اين

  پرداخت. تري به آن مي داد و با تفصيل بيش فصلي را به اين انگاره اختصاص مي
 

  ها اكتفا به اشاره به بعضي ديدگاه 2.8
ها اشاره كرده و با توضـيح بسـيار مختصـري از آن     نام برخي ديدگاه  به فقطگاهي نويسنده 

شود. طبعـاً از   يك ديدگاه ديده مي ةويژه در اشاره به انواع زيرمجموع بهگذشته است و اين 
ها را با توضيحات كامـل بيـان كنـد، امـا      رود كه تمام ديدگاه يك كتاب مقدماتي انتظار نمي

هاي مهم و مطـرح   گرايي، امروزه از نظريه چون توصيه ها، هم جاكه برخي از اين ديدگاه ازآن
  ها پرداخته شود. تر به آن داشته كه اندكي بيشدر فرااخالق هستند، جا 

لف به ؤمفاهيم از م ةسوي آوري به انتقال سريع و يك وار مفاهيم باعث روي طرح خالصه
سپارد  مي  دست فراموشي پردازي را به و دادهسازي  شود و فرايند فعال مفهوم فراگيرندگان مي

  ).130: 1389نيا  (شريفي
  
  ها نامه هاي نامتعارف در درس برخي ويژگي شتندا 3.8

كتاب به اين  ةكتاب اخذ شده است. او در مقدم ةاز خود نويسند» نامتعارف ةنام درس«تعبير 
نامتعارف است و درواقع تاحـدودي   ةنام كند. كتاب او از جهاتي يك درس مطلب اشاره مي

اختار يك مـتن درسـي   شود. ازجمله مواردي كه براي س يك كار پژوهشي نيز محسوب مي
بيان شده و در كتاب كيرچين رعايت نشده اين است كـه در ابتـداي هـر فصـل يـا واحـد       

  ).127هاي آموزشي آن آورده شود (همان:  يادگيري هدف
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  كتاب ةترجم ة. دربار9
كردنـد و اكنـون   اقـدام  كتاب سيمون كيـرچين   ةنويسندگان اين مقاله چندي پيش به ترجم

كتاب و  ةكند. در ذيل به بيان اهميت ترجم ب مراحل نشر را طي ميكامل كتا ةترجم ةنسخ
  خصوص خواهيم پرداخت.  اين ها در نيز بعضي چالش

  
  كتاب ةاهميت و ضرورت ترجم 1.9

طـور كلـي و فـرااخالق     اخالق بـه  ةهاي فلسف خوبي به فقر كتاب آشنايان با منابع فلسفي به
اخالق و  ةكه توجه فيلسوفان غربي به فلسف ي. درحالاند طور خاص در زبان فارسي واقف به

آن بسيار زياد است و تحقيقات جدي و متنوعي در ايـن زمينـه انجـام     ةمباحث زيرمجموع
در كشور ما اقبال چنـداني بـه    .كنند شده و به همين ميزان نيز محصوالت زياد را عرضه مي

 ةاي فلسـفه دسـت بـه ترجمـ     اين مباحث نشده است و از همين رو بعضي مترجمان حرفه
  )3: 1391ناتن  اند (مك اخالق زده ةكتب فلسف

اخـالق و   ةتـر منـابع فلسـف    هرچـه بـيش   ةتوان ضرورت ترجم با نظر به همين نياز مي
به شخصيت خود وي كه از  كتاب كيرچين باتوجه ةفرااخالق را دريافت. اين موضوع دربار

هـا اشـاره شـد،     كه در باال بـه آن  ،پژوهي است و نيز مزاياي كتابش هاي مطرح اخالق چهره
گيرد. در اين ميان بايد خصوصاً بر نوبودن بخش اعظم مباحث  موردتأكيد دوچندان قرار مي

ح شـده كـه تـاكنون در منـابع     كتاب در زبان فارسي تأكيد كنيم. مباحثي در اين كتاب مطـر 
هـا   زبان جز نام و عنـوان آن  ها پرداخته نشده و مخاطب فارسي ها به آن فارسي و نيز ترجمه
و مكتـب   )fictionalism( گرايـي  توان به تخيل اين مباحث مي ةداند. ازجمل چيز ديگري نمي

بـان  ز منابع انگليسي ها در اشاره كرد. هرچند اين ديدگاه )cornel realism( گرايي كورنل واقع
توانند از آن منابع بهره بگيرنـد، ولـي ورود    اند و اهل فن مي موردبحث و بررسي قرار گرفته

تر و  هاي جدي ها در اين زبان آغاز راه بحث اين مباحث به ساختار زبان فارسي و تحليل آن
  است.  تر ي مفصلنقد و نظرها

  

  كتاب ةهاي ترجم چالش 2.9
مباحث  ةكتاب ترجم ةترين دشواري ترجم شود كه مهم گفته شد، روشن ميچه  به آن باتوجه

گـذاري بـراي    ويژه در معـادل  سابقه است و به جديد فرااخالقي است كه در زبان فارسي بي
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هـا   واژه دانـش  ةتـرين نشـان   اند. عمده ايي كه تاكنون در زبان فارسي مطرح نشدهه ژهوا دانش
ا نظر بـه همـان مفهـوم دقيـق خـود در دانـش مـوردنظر        هاست و بايد ب بودن آن معنايي تك

هـاي   جاي ممكـن راه را بـر برداشـت    ها بايد در بياني روشن كه تا برگردان شوند؛ اين واژه
  ).82: 1372ترجمه شوند (حدادي  نددبن ميشخصي و تفسير و تأويل فردي 

ها، بـه   هواژ متن و خصوصاً دانش ةاند كه ضمن رعايت دقت در ترجم مترجمان كوشيده
نـد. در  نكـاربردن واژگـان نامـأنوس و غريـب خـودداري ك      و از به ندگويي نيفت مغلق ةورط

بـه مفهـوم معنـايي مـوردنظر     تـرين واژه   تـرين و نزديـك   گذاري اصـطالحات سـاده   معادل
  شده است.  انتخاب

زبان اسـت كـه البتـه     زبان و فارسي مخاطب انگليسي ةتفاوت جامع هچالش ديگر ترجم
له مبتال هستند. كتـاب مطـابق   ئهاي ترجمه به اين مس كتاب ةكتاب نيست و هم مختص اين

گذرد تدوين شده و ايـن لزومـاً منطبـق بـر اسـتانداردهاي       هاي هدف مي چه در دانشگاه آن
  هدف ترجمه نيست. ةجامع
  
  گيري . نتيجه10

  :شود چه گفته شد، نتايج ذيل حاصل مي به آن باتوجه
 كه درقالـب يكـي از سلسـله انتشـارات     ،سيمون كيرچين ةنوشت Metaethicsكتاب ـ 

: دربرداشـتن  را داردنقـاط قـوت زيـر     ،منتشر شده است يوامروز پالگر ةفلسف ةمجموع
بيان نقـاط   ،سادگي متن رواني و ،دست زبان يك ،مخاطبان ةطيف گسترد ،مباحث جديد
 ،گرايي توجه به واقع ،ها انسجام فصل ،ها توضيح ساده و مناسب استدالل ،ها قوت ديدگاه

هــاي يــك كتــاب  ن برخــي ويژگــيشــتدا و ،اســتفاده از مثــال بــراي توضــيح مطالــب
  مقدماتي. درسي

اكتفا بـه اشـاره بـه بعضـي      ،گرايي هاي كتاب به قرار ذيل است: نپرداختن به نسبي كاستيـ 
  ها. نامه هاي نامتعارف در درس ن برخي ويژگيشتداو  ،ها ديدگاه

هـا   سـابقه اسـت و بـه آن    كتاب و نيز طرح مباحثي كه در زبان فارسي بـي مزاياي  بهنظر ـ 
انـد. برخـي مباحـث     كتاب اقدام كـرده  ةپرداخته نشده است، نويسندگان اين مقاله به ترجم

اند و همين باعث دشواري ترجمـه شـده    بار به زبان فارسي عرضه شده كتاب براي نخستين
طلبيـد. چـالش    تري مـي  حات تازه كه دقت بيشگذاري براي اصطال ويژه در معادل است، به

  ديگر تفاوت دو نظام علمي و آموزشي ايران و انگلستان است.
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