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چكيده
از عناصر مهم اكثر اديان ،سفارشها و تأكيدات اخﻼقي است؛ بـهنحـويكـه ارتبـاط
وثيقي بين حوزه دين و اخﻼق فرض شده اسـت .در دو ديـن مسـيحيت و اسـﻼم نيـز
وابستگي اخﻼق به دين به عنوان موضوعي مفروغ عنه تلقي ميشود .در اين مقالـه بـه
بررسي نظرات رابرت آدامز و عﻼمه طباطبايي ،دو تن از متفكران معاصر اين دو دين
در موضوع ارتباط دين و اخﻼق و نحوه وابستگي اخﻼق به دين از نظر آنان پرداخته
شده است .آدامز ،از طرفداران نظريه امر الهي در دوران معاصر ،سعي كرده است بـا
تفكيك مقام ارزش از مقـام الـزام در اخـﻼق و وابسـتهدانسـتن الـزام بـه امـر الهـي و
استقﻼل ارزش از امر الهي ،همچنين با جداساختن عنصر معنا از ماهيت در عبـارات و
گزارههاي اخﻼقي نظريه خود را از بند اشكاﻻت تقرير سنتي وارد بر نظريه امر الهـي
رها سازد .در اين مقاله مطرح شده است كه ميتوان مفهوم خـوبي از منظـر آدامـز و
مراتب آن را با مبحث مراتب وجود از نظر عﻼمه و بحـث وجـدان و نـداي درون در
آدامز و مبحث فطرت و نقش آن در اخﻼق از ديدگاه عﻼمه مقايسه كـرد؛ همچنـين
مبحث الزام در آدامز با اعتباريات در عﻼمه مورد مطابقت قـرار گرفتـه اسـت .ضـمناً
موضـوع سـاخت اجتمــاعي اخـﻼق از نظــر عﻼمـه كــه فﻼسـفه اســﻼمي كمتـر بــدان
پرداخته اند ،با نظر آدامز در باب نقـش ديگـري و اجتمـاع در شـكل گيـري اخـﻼق،
مقايسه شده است.
* دانش آموخته دكتري فلسفه دين پرديس فارابي دانشگاه تهران )هيات علمي جهـاد دانشـگاهي دانشـگاه
تهران(vafapoor@ut.ac.ir .
** استاد گروه فلسفه پرديس فارابي دانشگاه تهران )نويسنده مسئول(mmrezai@ut.ac.ir .

واژگان كليدي :دين و اخﻼق ،امر الهي ،آدامز ،عﻼمه طباطبايي ،اعتباريات.

مقدمه
اخﻼق به عنوان يكي از اركان مهم جامعه بشر ،در طول تاريخ مـدون انسـاني ،همـواره
جزو ﻻينفك جامعه انساني بوده است .انسان را چه مدني بالطبع و چه مدني بالضـروره
بدانيم ،آنچه در زندگي او همواره مهم بوده ،زندگي در جمع و اجتماع بـوده اسـت و از
عناصر اصلي و مورد توجه زندگي اجتماعي ،اخﻼق و رعايت اصول اخﻼقي در زندگي
اجتماعي است.
ظاهر امر نشـان مـيدهـد كـه قواعـد زنـدگي اجتمـاعي بشـر همـواره مشـتمل بـر
مجموعهاي از قوانين اخﻼقي بوده است؛ چه آن اجتماع ديني باشد يا نباشد و چه ديـن
در عمل مورد قبول آن جامعه باشد يا نباشد .اگرچه به نظر ميرسد جامعـه بـدون ديـن
٦٤

محصول دنياي مدرن است و آنچه تاريخ بشر گواه بر آن است ،جامعه بشري بدون دين
دستكم در شكل بدوي آن وجود نداشته است ،لكن اگر وجود جوامع عاري از دين را
هم در تاريخ بشر بپذيريم ،آن جوامع را نميتـوان خـالي از عناصـر اخﻼقـي دانسـت و
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همواره توجه به نكات اخﻼقي بخش مهمي از قواعد زنـدگي در اجتمـاع انسـاني بـوده
است .به نظر ميرسد دنياي سنت همواره با دين عجين بوده و مصلحان يا مخالفان دين
مسلط در هر جامعه خود به دنبال ترويج ديني ديگر يا اصﻼح در دين حاكم بودهاند .بر
همين اساس بنيانهاي فكري جوامـع نيـز بـا ديـن عجـين بـوده و عناصـر فرهنگـي و
اجتماعي هر جامعهاي متأثر از دين حاكم در آن جامعه شكل يافته است كه يكي از ايـن
عناصر مهم ،اخﻼق بوده است .ميتوان گفت تمام عناصر و گزارههاي اخﻼقي حاكم در
هر جامعه متأثر و آميخته با گزارههاي ديني آن جامعه بوده است.
درواقع در دنياي سنت ،تفكيكي صريح ميان اخﻼق و آمـوزههـاي دينـي نمـيتـوان
يافت و همواره آموزههاي اخﻼقي و آموزههاي ديني عجين و درهم تنيده بودهاند .شايد
اشكاﻻت و سؤاﻻت بنيادين در اين موضع نيز صرفاً درخصوص برخي مباني گزارههاي

اخﻼقي و صرفاً به واسطه انديشمندان خاصي در اين حوزه مانند افﻼطـون مطـرح شـده
است؛ ولي مسئلهاي بنيادين در اين موضوع به شمار نميرفته است.
در دوران جديد و با سيطره تفكر جدايي عرصههاي مختلـف اجتمـاع و فرهنـگ از
دين كه ابتدا در حوزههاي علمي به معناي خاص و ملموستر ماننـد اقتصـاد ،سياسـت،
روانشناسي و علوم اجتماعي به نظريه غالب مبدل شد ،پس از آن بهتدريج اين تفكيـك
در حوزههايي مانند اخﻼق نيز مطرح گرديد؛ بدين قرار كه نقش دين و اوامـر و نـواهي
ديني در شكلگيري يك نظام اخﻼقي در جامعه چيست و آيا بدون حضور دين ميتوان
اخﻼقي غيرديني و به اصطﻼح اخﻼق عرفي براي جامعه متصور شد يا خير؟
در چگـونگي وابسـتگي اخـﻼق بــه ديـن نظريـات متعــددي مطـرح شـده اســت و
انديشمندان مختلف نظريات متعددي در اين خصوص مطرح كردهاند و در تـاريخ ديـن
نيز اين موضوع همواره به عنـوان يكـي از موضـوعات اساسـي در ديـن مـورد مناقشـه
صاحبنظران بوده است .شايد بتوان گفت اساسيترين اختﻼف در اين زمينـه ،مواجهـه
دو رويكرد اخﻼق عقلي و اخﻼق نقلي در تاريخ اديان خصوصاً اديان اسﻼم و مسيحيت

٦٥

بوده است .در زمينه بررسي اين دو رويكرد ،موارد مقايسه فراواني وجود دارد.
اين منظر از وجوه مختلفي ميتوان آنها را بررسي و مقايسه كرد .اين دو رويكـرد ريشـه
در مباني دو نگاه متفاوت به تمامي اركان دين در اديان مختلـف دارد و در تمـام علـوم
ديني قابل مشاهده است و اگرچه نميتوان مرزبندي دقيقي ميان آن دو رويكرد قائل شد
و اين دو رويكرد دربردارنده طيف گستردهاي از نظريات در اديان مختلف اسـت؛ لكـن
ميتوان اكثر نظريات اخﻼقي در اين دو دين را با اين دو رويكرد تقسيمبندي ،ارزيابي و
مقايسه كرد.
يكي از اين نظريات با رويكرد نقلي در حـوزه اخـﻼق ،نظريـه امـر الهـي ) Divine

 (Command Theoryاست كه پيشتـر و بيشـتر در تـاريخ مسـيحيت ريشـه دارد و از
ديرباز در الهيات مسيحيت مطرح بوده و با تقريرهاي متعدد بـازتعريف شـده اسـت .در
دوران جديد اين انديشه توسط تني چند از متألهان مسيحي با تقريرهاي جديد بازتوليـد
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رويكرد اخﻼق نقلي در اديان مسيحيت و اسﻼم ريشهاي عميق و تـاريخي دارد و از

شده است كه از معاصران و معروفترين ايشان رابرت مريهيو آدامز ) Robert Merrihew

 (Adamsاست .ايشان با ارائه تقرير جديد و اصﻼح چندگانه اين نظريـه ،سـعي دارد بـا
اصﻼح تئوري امر الهي با استفاده از مباحث جديد در فلسفه تحليلي ،اشكاﻻت وارده بر
آن را برطرف نمايد.
در ميان متفكران معاصر مسلمان نيز عﻼمه طباطبـايي از دو منظر به مباحـث اخﻼقـي
پرداخته است .ابتدا در بحث اعتباريات در رسائل سبعه و اصول فلسـفه وروش رئاليسـم

كه در آن ورودي متفاوت به مبحث اخﻼق داشتهاند كه در مقاله به آن مـيپـردازيم و از
طرف ديگر در مبحث فطرت كه بيشتر در تفسير الميزان بـه آن پرداختـه شـده اسـت و
نگاهي بيشتر الهياتي به مباحث اخﻼقي داشتهاند .در اين مقالـه سـعي خـواهيم كـرد بـا
بررسي آثار آدامز و عﻼمه طباطبايي ،نظريات اخﻼقي ايشان و نگاه ايشان به رابطه دين و
اخﻼق را استخراج و مقايسه كنيم.
٦٦

رابطه اخﻼق و دين
در باب چگونگي وابستگي اخﻼق به دين تقسيم هاي متعددي طرح شده است كه از آن
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جمله ميتوان به تقسيم فيليپ .ال .كـوئين اشاره كرد .او وابستگي اخﻼق به دين را علّـي،
مفهومي ،معرفتشناختي و مابعدالطبيعي ميدانـد )كـوئين ،١٣٩٢ ،ص .(٣٣٣ويليـام فرانكنـا

سه نوع »ارتباط تاريخي يا علّي«» ،روانشناختي يا انگيزشي« و »منطقي يا توجيهي« ميان
دين و اخﻼق ذكر ميكنـد

)1981, p.15

 (Franken,و جاناتـان بـرگ روابـط »مفهـومي يـا

زبان شناختي« »معرفت شناختي« و »روانشناختي يـا انگيزشـي« را ميـان اخـﻼق و ديـن
مطرح ميكند )برگ ،١٣٧٦ ،ص .(٢٠٤فنايي به شش صـورت رابطـة »اخـﻼق و ديـن« را
قابل طرح ميداند :رابطة تاريخي؛ زبانشناختي؛ وجودشناختي؛ منطقي و معرفتشناختي
و روانشناختي و عقﻼنيت )فنايي ،١٣٩٢ ،ص .(٧٤آيتاﷲ مصباح از چهار جنبه ،وابستگي
اخﻼق به دين را بررسي كرده است :تعريف مفاهيم اخﻼقي؛ تعيين ارزشهـاي اخﻼقـي
و تعيين هدف ارزشهاي اخﻼقي و ضمانت اجرايي ارزشهاي اخﻼقي )مصـباح،١٣٨٢ ،

ص .(١٨٢آقاي ملكيـان وابستگي محتمل اخﻼق به ديـن را از ايـن چهـار منظـر بررسـي
مي كند :نخست ابتناي مفهومي؛ دوم ابتناي وجودي و علّي؛ سوم تعيـين مصـاديق امـور
اخﻼقي يا ابتناي معرفتشناختي و چهارم ابتناي روانشناختي يا ضمانتاجرايـي )ر.ك:
ملكيان.(١٣٧٥ ،
درمجموع و با ادغام تقسيمات مذكور مي توان در اينجا به چند نوع وابستگي اصـلي
در ارتباط اخﻼق به دين رسيد كه به صورت مختصر به آنها اشارهاي مـيرود و پـس از
آن به تبيين عﻼمه طباطبايي و آدامز از چگونگي اين اين وابستگي خواهيم پرداخت.

وابستگي مفهوم شناختي
يكي از قديميترين مباحث در وابستگي اخﻼقي به دين وابسـتگي مفهـومي اسـت كـه
اولينبار در محاورات افﻼطـون در تعريف دينداري در كتاب اوثيفـرون مطـرح شـد .آيـا
دوستداشتن خدايان موجب دينيبودن يك چيز مي شود يا چون آن چيـز دينـي اسـت
،خدايان آن را دوست دارند؟ )افﻼطون ،ج ،١٣٨٠ ،٢ص .(٢٣٠وابستگي مفهـومي اخـﻼق
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به دين درواقع آن چيزي است كه در كﻼم مسيحي در وابستگي اخﻼق به دين با عنـوان
حسن و قبح امور را كامﻼً وابسته به امر و نهي الهي ميدانستند .از نظر اشاعره حسـن و
قبح افعال ذاتي نيست ،بلكه شرعي است؛ همچنين از نظر ايشان -بـر خـﻼف معتزلـه-
عدل ،شرعي است نه عقلـي )مطهـري ،١٣٩٠ ،ص .(٥٢وابسـتگي مفهـومشـناختي اوامـر
اخﻼقي به خداوند در سنتهاي جديد فلسفة اخﻼق با عنوان »امر الهي« آمـده اسـت و
در سنت مسيحي تﻼش بسياري شده است با قرائتهاي جديـدي از ايـن نظريـه دفـاع
شود )فليپ كوئين ،١٣٩٢ ،ص.(٣٧١
به نظر ميرسد وابستگي مورد نظر اشاعره و متناظر با آن در سـنت مسـيحي ،يعنـي
قائﻼن به امر الهي ،بيشتر مبتني بـر وجـه وجـودشـناختي و معرفـتشـناختي اسـت تـا
مفهومشناختي؛ چراكه تبيين وابستگي مفهومي با مشكﻼت بيشتري مواجه خواهد بود.

ابتناي اخﻼق بر دين از ديدگاه آدامز و عﻼمه طباطبايي

امر الهي آمده و در تاريخ كﻼم اسﻼمي نيز مشابه آن نظريه توسط اشاعره مطرح شد كـه

شك نيست هر عاقلي كه به مرتبه تمييز و رشد برسد ،عقل او به حسن عدل و قـبح
ظلم حكم كند ،خواه آن عاقل مسلمانزاده باشد و در ميان اهل اسﻼم و بالجمله به اهـل
شرايع و ملل پرورش يافته باشد و خواه هرگز نام اسﻼم را نيز بالفرض نشنيده باشـد و
با ارباب شرايع و ملل آميخته نشده و صحبت نداشته باشد ،لكن عقل مميز داشته باشـد
و حقيقت عدل و ظلم را فهميده و تمييز كرده باشد )ﻻهيجي ،١٣٧٢ ،ص.(٣٤٤
كساني كه قائل به وابستگي مفهومي قضاياي اخﻼقي به امر الهي هستند نيز بيشتر به
دنبال اخذ نتيجهاي معرفتشناختياند كـه فقـط راه شـناخت امـور اخﻼقـي را خداونـد
ميدانند )فنايي ،١٣٩٢ ،ص .(٨٠تقرير مفهومشناختي ،افراطـيتـرين قرائـت از امـر الهـي
است و به نظر ميرسد با شهود انسان در تضاد است و درك مشترك همة انسـانهـا در
امور كلي اخﻼقي خﻼف آن را نشان ميدهد .شايد بهتـر باشـد نظـر مـدعيان ايـن نـوع
وابستگي اخﻼق به دين را به وجودشناختي يا بيشتر به معرفتشناختي بازگرداند.
٦٨

وابستگي وجودشناختي
نوع ديگر وابستگي اخﻼق به دين وابستگي وجودشناختي اسـت و تقريـر ديگـري كـه
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ميتوان از نظرية امر الهي و حسن و قبح الهي در اشاعره ارائـه كـرد ،بـر مبنـاي ابتنـاي
وجودشناختي اخﻼق بر دين است؛ همانگونهكه تقريري از پرسش سـقراط در اوثيفـرون
را نيز ميتوان به معناي وابستگي وجودشناختي اخﻼق به دين دانسـت .ايـن نظريـه بـه
دنبال اثبات اين گزاره است كه بدون امر خداوند نميتوان به بدي يا خوبي يا درستي يا
نادرستي چيزي حكم كرد و همانگونهكه امور عيني عالم هستي وابسته به خدا و عنايت
وجودي اوست ،امر اخﻼقي نيز از لحاظ وجودي به عنايت خداوند وابسته است.
در رابطة وجودشناختي يا متافيزيكي ،بحث بر سر نحـوة مـرتبطشـدن خصوصـيات
اخﻼقي سبك با خصوصيات اخﻼقي ستبر است .در فلسفة اخﻼق معاصـر ،نظريـة امـر
الهي متكفل بيان اين مطلب است كه تحقق خصوصيات اخﻼقي سبك در عالم خارج و
عارضشدن آنها بر خصوصيات اخﻼقي ستبر متوقف بر تعلق ارادة خداوند به آنهاسـت

)دباغ ،١٣٨٨ ،ص.(١١٢
بنابراين به نظر مي رسد هم نظرية اشاعره در خصـوص حسـن و قـبح الهـي و هـم
نظرية امر الهي بيشتر مبتني بر وابستگي وجودشناسختي اوامر اخﻼقي بـر ارادة خداونـد
است نه وابستگي مفهومي .ممكن است بر اساس فلسفة وجـودي صـدرايي كـه عﻼمـه
طباطبـايي در همين سنت فلسفي قرار دارد و بر اساس تعاليم ايـن سـنت فلسـفي ،گفتـه
شود ازآنجاكه تمام هستي در سلسلة مراتب وجـود ،وابسـته بـه وجـود واجـب اسـت،
تصورات و تصديقات اخﻼقي و اوامر اخﻼقي نيز در اين سلسله وابسته بـه خداوندنـد.
ضعف اين استدﻻل واضح است؛ چراكه بر اين اساس قوانين فيزيك ،شيمي و رياضي و
مانند آن نيز وابسته به خداوندند؛ در صورتي كه اين امور از اقتضائات جهان ماديانـد و
وجود جهان مادي ﻻمحاله بدون اين قوانين نيست .به همـين صـورت مـيتـوان گفـت
انسان نيز فطرتاً و ذاتاً چنان خلق شده است كه همانگونهكه ذاتاً حيواني عاقل و متفكـر
است ،ذاتاً موجودي اخﻼقي است.
اين استدﻻل با مشكل بنيادي مشابهدانستن امور عيني و وجودي و امور اعتبـاري يـا
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گزارهاي مواجه است؛ چراكه اين دو امر تفاوت اساسي دارند و نميتوان دربـاره هـر دو

وابستگي معرفتشناختي
با توجه به اشكاﻻت در ايده وابستگي مفهومشناختي گزارههاي اخﻼقي به ديـن ،تقريـر
وابستگي معرفتشناختي اخﻼق به دين در ميان فﻼسفه اخﻼق مطرح شد؛ بدين معنا كه
چنانچه ديگر وابستگي اخﻼق به دين را پذيرا نباشيم ،منبع معرفي ما براي فهم اخﻼق و
شناخت گزارههاي اخﻼقي صرفاً در دين نهفته است؛ البته در اين ميان اختﻼف است كه
برخي فهم كليات گزارههاي اخﻼقي را از دين و فهم جزئيات را وابسته بـه عقـل بشـر
ميدانند و برخي بر عكس.
وابستگي مفهومشناختي و وجودشناختي اخﻼق به ديـن بـر اسـاس برداشـت مـا از
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با يك حكم قضاوت كرد.

متــون شــيعه ،طرفــداران كمــي دارد و بيشــترين نظريــات را مــيتــوان در وابســتگي
معرفتشناختي و روانشناختي اخﻼق به دين يافت .اين موضوع به بحث كلي حسن و
قبح عقلي و شرعي باز مي گردد كه نزاع معروف ميان اشاعره و معتزله بود .از نظر شهيد
مطهري شيعه در آن زمان در اين فكر ،طرفدار تفكر معتزلـي بـود )مطهـري ،١٣٩١ ،ج،٢٢

ص.(٨٧٧
در اين مبحث ﻻزم است به اين مبنا در كﻼم اماميـه توجـه داشـت كـه اصـول كلـي
اخﻼقي ،عقلي است و شناخت آن بدون اسـتمداد از شـرع ممكـن اسـت؛ چراكـه اگـر
شناخت تمام اصول اخﻼقي مبتني بر دين باشد ،تالي فاسد بسيار بـه دنبـال دارد كـه در
سنت كﻼم اماميه به آنها اشاره شده است .از جملة استدﻻلها ميتوان به استدﻻل خواجه

نصيرالدين طوسي در تجريد اﻻعتقاد و شرح آن توسط عﻼمه حلـي اشـاره كـرد .ايشـان در
اثبات حسن و قبح عقلي ميگويند» :و هما عقليان لعلم بحسن اﻻحسان و قبح الظلم من
غير شرع« )طوسي] ،بيتا[ ،ص .(٣٠٣بنابراين استدﻻل اصلي ايشان بر اثبـات عقلـيبـودن
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حسن و قبح اين است كه بدون نياز به شرع ،انسان قادر به شناخت حسن و قبح اسـت
و واضح است كه اين مقام ،مقام معرفتشناختي قضـاياي اخﻼقـي اسـت كـه متكلمـان
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شيعي بر آن تأكيد بسيار دارند .استدﻻل ديگر ايشان بازگشت به همان دوريبودن است:
»و ﻻنتفائهما مطلقاً لو ثبتا شرعاً« )همان(؛ به اين معنا كه اگر ما حسن و قـبح امـور را بـا
عقل خود درك نكنيم ،نميتوانيم بر قبح دروغ حكـم كنـيم ،پـس وقـوع آن از خداونـد
ممكن است؛ بنابراين اگر خداوند ما را به قبح چيزي خبـر داد ،نمـيتـوانيم آن را قبـيح
بدانيم؛ چراكه امكان وقوع كذب را بر خداوند جايز ميدانيم.
موضع اشاعره از آن جهت مشكل شمرده ميشود كـه اگـر اشـيا در حـد ذات خـود
حسن يا قبيح نبودند و اگر عقل نميتوانست بين خوب و بد تمييز و تفرقه قائـل شـود،
پيغمبران نميتوانستند مردم را به تشخيصدادن بين خوب و بـد دعـوت كننـد )دينـاني،

 ،١٣٨٥ص .(٢٣٩بنابراين اصل دعوت اسﻼم به خـوبي و پرهيـز از بـدي بـدون توضـيح
مفهوم آن ،خود دﻻلت بر بينيازي معرفتشناختي انسان از ديـن در شـناخت خـوبي و
بدي دارد.

وابستگي روانشناختي يا ضمانت اجرايي اخﻼق به واسطه دين
عدهاي ديگر خداوند و دين را عامل انگيزشي در عمل بـه اخـﻼق دانسـتهانـد و اينكـه
وجود دين در جامعه موجب افزايش انگيزه افراد براي عمل به اوامر اخﻼقي شده است.
همين موضوع موجب طرح اين ادعا شد كه هـر كجـا خـدا نباشـد ،هـر چيـزي جـايز
ميشود .اين نوع وابستگي ابتدا نيازمند دقت نظر در معناي انگيزه و تمايز آن با علـت و
عامل است؛ ضمن اينكه موارد نقض آن در تاريخ بشر هم در جوامـع و افـراد متـدين و
هم در جوامع و افراد ملحد بسيار يافت ميشود.
يكي از مهمترين جنبههايي كه در اخﻼق ديني به آن توجـه شـده اسـت ،وابسـتگي
روانشناختي اوامر اخﻼقي به دين است؛ بدين معنا كه بدون فرض خـدا و جـاودانگي،
انگيزة انساني بـراي انجـام امـور اخﻼقـي از بـين مـيرود يـا كـم مـيشـود و موجـب
كمفروغشدن اخﻼق در جامعه ميگردد.
در متن قرآن و روايات به اين جنبه توجه بسياري شـده اسـت و بسـياري از آيـات
قرآن ثواب و عقاب براي انجام و ترك اوامر اخﻼقي قـرار داده اسـت .درواقـع اخـﻼق
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فاضله براي اينكه ثابت و پابرجا بماند ضامني ﻻزم دارد كـه از آن نگهـداري كنـد و آن
موجب اساسي و اصيلي كه افراد بشر را از پيروي هوا و هوس بازدارد و جلـوي لـذات
طبيعي را بگيرد ،وجود نخواهد داشت )طباطبايي ،١٣٧٤ ،ج ،١١ص .(١٥٥البته اين التزام و
انگيزش توحيدي به همراه عمل و تكرار به صورت ملكه در انسان متجلي ميشـود :بـه
حسب حقيقت ،تأثير تكرار عمل در پيدايش اخﻼق به تأثير اعتقاد )صورت علمـي( بـر
ميگردد؛ زيرا كاري كه تكرار عمل در درون انسان انجام ميدهد ،اين است كـه  ...كـار
به جايي ميرسد كه پيوسته امكان عمل و زيبايي آن در نظر انسان مجسم شده و مجـال
مخالفت نميدهد )همو ،١٣٨٨ ،ص.(١١١
به اعتقاد عﻼمه اخﻼق عموماً در ميان علم و عمل واقع اسـت؛ بـه عبـارت ديگـر از
يك طرف با اعتقاد هممرز است و از طرف ديگر با عمل و فعل )همان(.

ابتناي اخﻼق بر دين از ديدگاه آدامز و عﻼمه طباطبايي

چيز غير از توحيد نيست .واضح است اگر اعتقاد به معـاد در بـين مـردم نباشـد ،ديگـر

بررسي نظر عﻼمه طباطبايي در اخﻼق
عﻼمه طباطبايي به عنوان يكي از انديشمندان اسﻼمي در دوران معاصر ،نظريات مختلفـي
در حوزههاي مختلف فلسفي و تفكر ديني داشتهاند و مباحث ايشـان بـاب جديـدي در
مسائل انديشه ديني باز كرده است .از نظر عﻼمه ابعاد ديـن سـه بعـد عقايـد ،اخـﻼق و
عباديات است )همان ،ص .(٣٧-٣٥ايشان به رويه ديگرصاحبنظران اسـﻼمي در حـوزه
اخﻼق نيز مباحث مهمي را مطرح كردهاند كه مورد توجه آنان نيـز قـرار گرفتـه اسـت.
آنچه در نظريات اخﻼقي عﻼمه طباطبايي بيشتر مطرح شده است ،نظريات ايشان دربـاره
اعتباريات است كه در دو كتاب مهم اعتباريـات از مجموعـه رسـايل سـبعه و در مقالـه
ششم از كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم مطرح شده است و موجب طـرح مسـائل و
مناقشات بسيار در اين مورد شده است و معموﻻً در انديشه اخﻼقي ايشان به آن مباحث
استناد ميشود؛ لكن به نظر ميرسـد يكـي از مبـاحثي كـه از ديـدگاه عﻼمـه در نظريـه
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اخﻼقي ايشان قابل طرح و مقايسه با انديشـمندان ديگـر اسـت ،ورود ايشـان در بحـث
فطرت در مباحث مختلف و استناد به آن در پردازش ايدههاي مختلف خصوصاً جايگاه
آن در بحث اخﻼق است كه امروزه قابل بازخواني و توجه مجدد است.
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در بررسي و فهم نظر عﻼمه طباطبايي دربارة وابستگي اخـﻼق بـه ديـن و چگـونگي
ابتناي اخﻼق بر دين ﻻزم است به چند مقدمه كه تأثير بنيادين در تمام تفكر ايشان دارد،
توجه ويژه داشته باشيم:
 .١پيروي از سنت فلسفة صدرايي و حكمت متعاليه با لوازم آن؛
 .٢قرارگرفتن در سنت عدلية اماميه كه نقطة تقابل سنت اشـعريمسـلكي در جهـان
اسﻼم است؛
 .٣حجيت عقل در مباحث گوناگون اعتقادي ،كﻼمي و فقهي؛
 .٤توجه به جايگاه بحث فطرت در انديشة عﻼمه طباطبايي.

جايگاه اعتباريات در فلسفه اخﻼق عﻼمه
عﻼمه بحث مفصلي درباره اعتباريات و تفاوت آن با ادراكات حقيقـي دارد و بـر نقـش
ويژه اراده كه وجه متمايز انسان از ساير موجودات اسـت ،تأكيـد دارد و آن را در امـور
اخﻼقي طرح ميكند )طباطبايي ١٣٦٢ ،الف ،صص ١٤٩و  ١٩٨و ١٣٦٢ب ،صـص،١٢٩-١٢٧

 ١٥٨-١٥٥و  .(٢٣٨-٢٣٤عﻼمه اظهار ميكند كه ادراكات اعتباري سروكاري با نفساﻻمـر
ندارد و اين ادراكـات جنبـه وضـعي و قـراردادي و فرضـي و اعتبـاري دارد .ادراكـات
اعتباري ارزش منطقي ندارد )مصلح ،١٣٩٢ ،ص.(٣٥
بايد توجه داشت كه عﻼمه در تبيين اعتبار به سير تكامكي و حركت جـوهري بشـر
توجه دارد و درواقع اعتبار نزد عﻼمه را بايـد در راسـتاي فلسـفه وجـودي و صـدرايي
عﻼمه و سير تكاملي بشر به كمال تعريف كرد .اعتبار ،حلقـه ارتبـاط دو گونـه حقيقـت
)حقيقت نقص و حقيقت كمال( اسـت كـه بـه واسـطه آن ،انسـان راه اسـتكمال را پـي
ميگيرد )رمضاني ،١٣٨٧ ،ص.(٢٠١
همانگونهكه پيداست ،عﻼمه با تأثير از فلسفه صدرايي كه در آن درجـات وجـودي
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جهان هستي نقش اساسي را ايفا ميكند ،به بحث اعتباريات وارد مـيشـود كـه در ايـن
تعبير را بايد در پارادايم فكري عﻼمه تفسير و تعبير كرد و بـدون توجـه بـه سـير كلـي
تفكر عﻼمه تعابير ايشان منجـر بـه سـوء تفـاهم عمـده خواهـد شـد .ايشـان در كتـاب
بررسي هاي اسﻼمي در تفسير وﻻيت و برخي مسائل ثابت ديـن نيـز از اعتبـارات ثابـت
انساني استفاده ميكنند )طباطبايي ،١٣٨٨ ،ص.(١٧٨-١٥٦

ساخت اجتماعي اعتباريات
اعتباريات منتج از نيازها و احساسات دروني يا نيازها و الزامات اجتماعي است .يكي از
مباحث مهمي كه در مورد اعتباريات عﻼمه قابل طـرح اسـت و از طريـق آن مـيتـوان
ورودي به مباحث دوران جديد خصوصاً در حوزه جامعهشناسي داشت ،نقـش اجتمـاع
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مسير ،انسان از موجود ناقص به موجود كاملتر به خلق اعتباريات دست مـيزنـد .ايـن

در شكلگيري اعتباريات است .اساس ساختارهاي اصلي جامعه انساني مفاهيم اعتبـاري
است و ساختار و مفاهيم كاربردي در جامعه را مفاهيم اعتباري تشكيل ميدهد.
در مباحث اجتماعي اساس شكلگيري اين نوع مفاهيم اعتباري را اجتماع مـيداننـد.
در واقع اجتماع به عنوان يك واقعيـت عينـي كـه متشـكل از نهادهـاي مختلـف ماننـد
خانواده ،دين ،آموزش و پرورش و غيره در طول تاريخ شكل يافته ،رفتارهاي اجتمـاعي
انسان را شكل ميدهد» .در اين ميان ﻻزم است بـر جنبـه تـاريخيبـودن اعتباريـات كـه
تشكيلدهنده فرهنگ است ،توجه داشته باشيم« )مصلح ،١٣٩٢ ،ص.(٤٤
اين نوع نگاه ما را به نگاه جامعهشناختي از واقعيـتهـاي اجتمـاعي كـه در جامعـه
تبلور مي يابد و به عبارتي ساخت اجتماعي واقعيت سوق ميدهد؛ بدين معنا كه جوامـع
بشري در طول تاريخ و با پيشرفت خود به خلق اعتباريات جديد دسـت مـيزننـد و از
اين طريق به شكوفايي فرهنگ اجتماعي خود ميپردازند .با شكلگيري ايـن اعتباريـات
كه ريشه در طبع بشر دارد ،طبيعت اصل و فرهنگ منتزع از آن ميشود.
٧٤

جامعهشناسان بزرگي مانند دوركيم بر شكلگيري اين نوع واقعيتها در جامعه تأكيد
دارند و معتقدند جامعه واقعيت خارجي احكام خود را بر اجتماع تحميل ميكنـد كـه از
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آن جمله احكام اخﻼقي است .درواقع اجتماع انساني خود هويتي را شكل ميدهـد كـه
لزوماً فراميني در آن ساخته ميشود كه اعتبار آن همچون عينيات و وقايع ديگر است.
دوركيم ،وبر و ماركس هر سـه بـر اهميـت بنيـادين ارزشهـاي اخﻼقـي در حيـات
اجتماعي توافق دارند؛ اما دوركـيم بر كاركرد اخﻼق در فـراهمكـردن انسـجام اجتمـاعي
تأكيد ميكند و وبـر آن را معنابخش و هدفبخش به حيات فردي ميدانـد؛ درحـاليكـه
ماركس ارزشهاي اخﻼقي را به عنوان كاركردي براي حمايت از نظم اجتمـاعي خـاص
و نقابي براي حمايت از طبقه خاص ميداند ).(Phillips, 1992, p.1184
مصلح اعتبار انساني را اساس تشكيلدهنده فرهنگ انساني ميداند و ايـن امـر را در
شكلگيري فرهنگ هر جامعه بنيادي و حياتي ميداند .اساس زندگي بشري اعتباريـات،
يعني فرهنگ است .انسان زندگي را با وابستگي به اجزاي همان فرهنگي ادامه مـيدهـد
كه خودش آفريده )اعتبار كرده( است )مصلح ،١٣٩٢ ،ص .(٤٤البتـه در اعتباريـات نقـش

حقايق خارجي نيز بايد ديده شود و چنان نيست كه اعتباري تماماً بيبنياد و مـنعنـدي
باشد ،بلكه انسان بر مبناي درك از حقايق به ساخت اعتباري مبـادرت مـيورزد» .قـوام
اعتباريات نيز بر مفـاهيم حقيقـي اسـت كـه مـأخوذ از خـارج اسـت« )جـوادي،١٣٧٥ ،

ص.(١٥٦
بنابراين عﻼمه معتقدند است نيازهاي شخصـي و اجتمـاع بشـري و تمـدن انسـاني
موجب جعل اعتباريات شده است )طباطبايي ،١٣٦٨ ،ص(١٦٥؛ بهنحويكه زندگي انسـان
را بر مبناي اعتباريات ميداند و درواقع اعتبار در نظام اجتماع شكل ميگيرد.

جايگاه فطرت در نظريه اخﻼقي عﻼمه
آنچه بيشتر از عﻼمه در حوزه فلسفه اخﻼق مطرح و نقل ميشود ،ديدگاههاي ايشان در
خصوص اعتباريات است؛ لكن به مبحث فطـرت ايشـان كـه عنصـر مبنـايي در بحـث
اخﻼق است كمتر پرداخته شده است» .فطرت انساني حكمي است كه با الهام طبيعت و
تكوين مينمايد ]همچون[ قضاوت عمومي است كه در اين احكام هيچگونه خصـومت

٧٥

شخصي راه ندارد ...هدايت طبيعت بسته به تجهيزاتي است كـه سـاختمان نـوعي داراي
تركيبات جهازات بدني وفق ميدهد ،خواهد بود« )همو١٣٦٢ ،الف ،ج  ،٢ص .(٢٠٨عﻼمه
در برخي فقرات ،طبيعت و فرهنگ را با تعبير فطرت جمع ميكند» .عﻼمه گاهي فطرت
را معادل همان طبيعت ميداند .ايشان آزادي انسان را مـوهبتي طبيعـي مـيدانـد كـه بـه
هدايت طبيعت باز ميگردد« )مصلح.(٥٠ ،١٣٩٢ ،
عﻼمه ادراكات فطري را ادراكاتي مـيدانـد كـه تمـام اذهـان خـواه نـاخواه در آنهـا
عليالسويهاند .عﻼمه در مباحث مختلف خود ،بهويژه در تفسير الميزان از نظريه فطـرت
بسيار زياد استفاده كردهاند و موضوع فطرت در نظريات ايشان جايگاه ويـژهاي دارد .در
مباحث اخﻼق هم خصوصاً در مباحث تفسيري به جايگاه فطرت اشاره داشتهاند .توجـه
به فطرت را تا حد زيادي ميتوان بـه بحـث وجـدان و درون انسـان و سـؤال از درون

ابتناي اخﻼق بر دين از ديدگاه آدامز و عﻼمه طباطبايي

آنها ميباشد و ازاينرو هدايت طبيعت )احكـام فطـري( بـه كارهـايي كـه بـا اشـكال و

مرتبط ساخت .ايشان در ساخت اعتباريات ثابت و دليل ثابتبودن آن بر نقش و جايگاه
فطرت تأكيد ويژه دارند .عﻼمه در رسائل سبعه در اثبـات اعتباريـات ثابـت از فطـرت و
گرايشهاي فطري بهره ميگيرد و معتقد است به جهت گرايشهاي فطري ثابت كـه در
انسان وجود دارد ،اعتباريات ثابتي نيز براي نوع انسان وجـود دارد؛ مـثﻼً اصـل گـرايش
فطري انسان به خير و نفرت فطري انسان از شر موجب ايجاد اعتبار ثابت حسن و قـبح
براي نوع بشر ميشود )طباطبايي١٣٦٢ ،ب ،ص.(١٣٨
عﻼمه سه مكتب اخﻼقي مطرح ميكند .١ :مكتب اخﻼقي اجتماعي )جسماني( ايـن
جهان؛  .٢مكتب دينـي عـام -جهـان آخـرت؛  .٣مكتـب اخﻼقـي قـرآن  -حـق مطلـق
)رمضاني ،١٣٨٧ ،ص.(١٤١-١٣٩
مكتب اخﻼقي اجتماعي به دنبال كسب فضيلت اينجهاني اسـت و مكتـب اخﻼقـي
ديني عام به دنبال سعادت و حيات جاذبه اخروي است و هدف مكتب اخﻼقـي قرآنـي
ذات خداست )همان ،ص .(١٣٩عﻼمه تفاوت سـه مكتـب را در الميـزان )ج ،١ص-٣٥٤
٧٦

 (٣٦٢شرح ميدهد و مبناي آنها را فطرت انساني ميداند .عﻼمه معتقد است هر سه اين
مكاتب به فطرت پرسش درون انسان بر ميگردد؛ لكن داراي شدت و ضـعف اسـت و
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مرتبه بندي مي شود .عﻼمه ريشه اعتباريات را جهازات و احساسات انساني ميدانـد كـه
طبيعت در اختيار آدمي قرار داده است .تمام اين جهازات و اعتباريـات منشـعب از آنهـا
در ذيل طرح كلي الهي فهميده ميشود .درواقع طبيعـت كـه مخلـوق الهـي اسـت ،ايـن
امكانات را براي رسيدن به مقصود الهي در اختيار انسان قرار داده اسـت )مصـلح،١٣٩٢ ،

ص.(٩٠
فطرت همان ساختار و سازمان وجود آدمي است كه هرچه از انسان سر مـيزنـد ،از
آن برخاسته است )همان( .پيامبران هم درواقع براي بازگشت به فطرت به مسـير اصـلي
خود برآمدهاند .اعتباريات ثابت فرهنگ مشترك ميان انسانها را شكل مـيدهـد .خـداي
سبحان اين علوم و ادراكات را به ما الهام كرده تا ما را براي قدمنهادن در مرحلـه عمـل
مجهز كند و ما شروع به تصرف در عالم كنيم )طباطبايي ،١٣٧٤ ،ج ،٢ص.(١٧٤
اين اعتبارات واسطه حصول انسان بـه كمـاﻻت خـويش اسـت كـه يكـي از اولـين

ساختههاي فطرت بشري است )همو١٣٦٢ ،ب ،ص .(١٣٠درواقع نقش اصـلي اعتباريـات
نيل انسان به درجات كمال در مراتب انسـاني اسـت .اعتباريـات درواقـع اعتبـار كـاري
بشري براي رفع احتياجات انسان است در اعمال اختياري خود و مبدأ پيـدايش آن نيـز
نيازهاي اجتماعي انسان است كه آن نيز ريشه در فطرت انساني دارد .عﻼمـه مهـمتـرين
اين اعتباريات را كه براي رفع حوائج انساني جعل ميشود ،اعتبـار »بايـد« بـراي انجـام
عقل ارادي ميداند .درواقع آن بايـد اسـت كـه منشـأ و موجـب فعـل ارادي در انسـان
ميشود .عﻼمه در طرح ايده خود به استكمال بشر و نيـاز او بـراي سـير مراحـل كمـال
اشاره و تأكيد دارد .اين تنها انسان است كه براي نيل به كمال وجودي ،اعتبـار وجـود و
ساير اعتبارات را خلق ميكند.
بنابراين انسان بر اساس فطرت خـدايي كـه همـان فطـرت اخﻼقـي اسـت ،امكـان
شناخت امور اخﻼقي را دارد و دين صرفاً وظيفة يادآوري و تذكر آنها را به انسـان دارد؛
همچنين دستورات ديگري در دين كه براي تكميـل امـور اخﻼقـي بـه انسـان آمـوزش
ميدهد.

٧٧

بر اساس آيه »و نفس و ماسويها فألهمها فجورها و تقويهـا« )شـمس .(٨-٧ :بـر ايـن
ميگردد .پس از نزول آية »تعاونوا علي البر و التقوي و ﻻتعاونوا علي اﻻثم و العـدوان«،
شخصي به نام وابصه خدمت پيامبر آمـد و در مـورد »بـرّ« و »اثـم« پرسـيد و ايشـان دو
انگشت خود را بر سينه وابصـه زدند و فرمودند :از قلبت سؤال كن ،اين فتـوا را از دلـت
بخواه؛ يعني خداوند تشخيص تقوا را و در مقابل تشخيص اثم را در فطرت انسان قـرار
داده است )مطهري ،١٣٩١ ،ج ،٢١ص.(٦٣٩
درمجموع ميتوان گفت يكي از مباحث مهم كه در انديشة فلسـفي عﻼمـه طباطبـايي

مطرح شده و جايگاه مهم و كليدي دارد ،موضوع فطرت است .ايشان در اسـتدﻻلهـاي
خود براي اثبـات خـدا و اثبـات معـاد از بحـث فطـرت اسـتفاده كـردهانـد؛ همچنـين-
همانگونهكه قبﻼً گفته شد -ايشان در بحث اخـﻼق و اوامـر اخﻼقـي نيـز بـه موضـوع
فطرت توجه ويژه داشتهاند؛ خدا دو نوع قانون دارد :يـك نـوع قـوانيني كـه در فطـرت
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نكته تأكيد مي شود كه شناخت امور اخﻼقي به خود انسان و به درون خود انسانها بـاز

انسان ثبت كرده است و نوع ديگر قوانيني كه در فطرت انسـان نيسـت ،بلكـه از همـان
قوانين فطري منشعب ميشود و فقط به وسيلة انبيا بيان شده است )همان( .انسـان داراي
فطرتي است كه در جنبة عملي او را به اعمالي ميخواند كه سعادت او را تأمين كند ...و
انسان به گونهاي است كه فطرتاً مجهز به ملكات و اصول اخﻼقـي اسـت )اميـد،١٣٨٨ ،

ص.(١١٧
پس انسان داراى فطرتى خاص خود است كه او را بـه سـنت خـاص زنـدگى و راه
معينى كه منتهى به هدف و غايتى خاص مىشود ،هدايت مىكند؛ راهى كه جز آن راه را
نمىتواند پيش گيرد» :فطْرت اللّه الّتي فطر النّاس عليها« و انسان كه در اين نشئه زندگى
مىكند ،نوع واحدى است كه سودها و زيانهايش نسبت به بنيه و ساختمانى كه از روح
و بدن دارد ،سود و زيان مشتركى است كـه در افـراد مختلـف اخـتﻼف پيـدا نمـىكنـد
)طباطبايي ،١٣٧٤ ،ج.(٢٦٨ ،١٦
درنتيجه مي توان گفت كه ايشان در ادامة سـنت عدليـة شـيعه قائـل معتقدنـد اوامـر
٧٨

اخﻼقي وابستگي مفهومي ،وجـودي و شـناختي بـه ديـن ندارنـد و ديـن صـرفاً بـراي
يادآوري و تذكر اين امور به انسان و برانگيختن امور فطري در انسان و برداشـتن غبـار
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غفلت از قلب انسان نازل شده است .اگرچه در شناخت برخي امـور اخﻼقـي همچـون
ارتبــاط انســان بــا خــدا وابســتگي عقــل انســاني بــه ديــن بيشــتر اســت ،در وابســتگي
روانشناختي و التزام عملي ،وابستگي اخﻼق به دين بيشتر است و اين وابسـتگي بسـته
به درجات انسان متفاوت و ذومراتب است.

نظريه امر الهي
در نحوه وابستگي اخﻼق به دين نظريات متعددي مطرح شده است و در تاريخ دين نيز
اين موضوع همواره به عنوان يكي از موضوعات اساسي مـورد مناقشـه صـاحبنظـران
بوده است .شايد بتوان گفت اساسيترين اخـتﻼف در ايـن زمينـه ،مواجهـه دو رويكـرد
اخﻼق عقلي و اخﻼق نقلي در تاريخ اديان خصوصاً اديان اسﻼم و مسيحيت بوده است.

رويكرد اخﻼق نقلي در اديان مسيحيت و اسﻼم ريشهاي عميق و تـاريخي دارد و از
اين منظر از وجوه مختلفي مي توان آنها را بررسي و مقايسـه كـرد .ايـن دو رويكـرد در
اصول و مباني خود مشتمل بر دو نگاه متفاوت به تمامي اركان ديـن در اديـان مختلـف
است و در تمام علوم ديني قابل مشاهده است و اگرچه نميتوان مرزبندي دقيقـي ميـان
آن دو رويكرد قائل بود و ايـن دو دربردارنـده طيـف گسـتردهاي از نظريـات در اديـان
مختلف است ،مي توان اكثر نظريـات اخﻼقـي در ايـن دو ديـن را بـا ايـن دو رويكـرد
تقسيمبندي ،ارزيابي و مقايسه كرد.
يكي از اين نظريات با رويكرد نقلي در حـوزه اخـﻼق ،نظريـه امـر الهـي ) Divine

 (Command theoryاست كـه بيشـتر در تـاريخ مسـيحيت ريشـه دارد و از ديربـاز در
الهيات مسيحيت مطرح بوده و بـا تقريرهـاي متعـدد بـازتعريف شـده اسـت .در دوران
جديد اين انديشه توسط چند تن از متألهان مسيحي با تقريرهاي جديـد بازتوليـد شـده
است كه از معاصران و معروفترين ايشان رابرت مريهيو آدامـز است .ايشان با ارائه تقرير
جديد و اصﻼح انديشه سنتي امر الهي در سنت مسيحي و اصﻼح چندگانه ايـن نظريـه،

٧٩

سعي دارد با اصﻼح تئوري امر الهي اشكاﻻت وارده بـر آن را برطـرف و بـا اسـتفاده از
طرح آن ارائه نمايد.

بررسي نظريه اخﻼقي آدامز
شايد بتوان گفت كه تفكر امر الهي سنتي و وابستگي تمام قوانين اخﻼقي به امر خداوند
بدون هيچ معيار عقﻼني يا طبيعي ،به آن صورت كه در قرون وسطي مطـرح شـده بـود،
در دوران جديد حاميان جدي نداشته است؛ لكن انديشه امـر الهـي كـه در آن خداونـد
قدرت مطلق دارد و به نحوي ﻻزم است جايگـاه خداونـد را بـه عنـوان منشـأ و مبنـاي
فـرامين اخﻼقــي تبيــين نمــود ،در دوران جديــد نيــز طرفــداراني دارد و توســط برخــي
خصوصاً در انديشه مسيحي بازتوليد شده است .به همين منظور عـدهاي از انديشـمندان
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مباحث جديد در فلسفه تحليلي ،انديشه امر الهي را بازتوليد كند و شيوهاي جديد بـراي

معاصر سعي كردهاند تقريري جديد از امر الهي ارائه نمايند كه از يك طرف مشكﻼت و
پيامدهاي منفي كمتري داشته باشد و از طرفي با قدرت بينهايت خداوندي نيز سـازگار
باشد .از ميان متفكران دوران معاصر كه سعي داشته است امر الهي را با تقريـري جديـد
ارائه نمايد و در اين ميان با استفاده از مباني فلسفه تحليلي به مـرور بـه اصـطﻼح ايـده
خود پرداخته ،رابرت مريهيود آدامز است.
يكي از شيوههايي كه در بررسي نحوه وابستگي دين به اخﻼق رايج شده و خصوصاً
آدامز به آن توجه ويژه داشته است ،تفكيك ابتناي اخﻼق بر دين در دو بخـش »خـوبي«
و »الزام« بوده است .اين شيوه كه بر مبناي فلسفه تحليلـي رايـج شـده ،توسـط آدامـز از
فﻼسفه تحليلي معاصر به دقت دنبال شده است .او سعي كرده است با اسـتفاده از روش
تحليلي و با اتكا به مباني كﻼم مسيحي به پرسش مهـم »چگـونگي وابسـتگي ديـن بـه
اخﻼق« پاسخ دهد.
آدامـز به عنوان يك متأله معاصر در حوزه تفكر مسيحي ،سعي كرده است با بازتوليد
٨٠

نظريه امر الهي و انجام اصﻼحات مبنايي در آن با صـورتي جديـد و قابـل دفـاع ،آن را
مطرح و از آن دفاع نمايد .از نظر او اين نظريه جايگزين مناسبتري نسبت به نظريـات
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سكوﻻر است.
به باور آدامز از زماني كه از دهه پنجاه شروع به مطالعه كرده اسـت ،بـه ايـن نتيجـه
رسيده كه در دوران جديد ،اكثر نويسندگان معتقدند اخﻼق نميتوانـد مبنـاي ايمـاني و
ديني داشته باشد و اين اصل مورد پذيرش اكثـر انديشـمندان حتـي موحـدان نيـز قـرار
گرفته است ) .(Adams, 1999, p.3اين موضوع او را شگفتزده ميكـرد؛ چراكـه او در
محيطي رشد كرده بود كه دين و اخﻼق به عنوان يك امر واحد تلقي ميشد كه هـر دو
مبتني بر ذات ،عمل و دستور الهي بوده است و چنين مواجهـهاي زنـدگي را معنـابخش
ميساخته است )همان(.
آدامز نظريه خود را در چند مرحله اصﻼح ميكند تا اشكﻼت وارد بر آن را برطـرف
نمايد .در تقرير اول خود ،دايره امر الهي را محدود به مؤمنان و پيروان به اديان خـاص،
يعني يهوديت و مسيحيت ميداند؛ سپس با اسـتفاده از نظريـه كريپكـي -پـاتنم آن را بـه

شكل عامتري تبيين مينمايد.

نظريه آدامز در ابتناي اخﻼق بر دين
آنچه در تاريخچه امر الهي توسط انديشمندان مختلف طرح شده ،برداشت معنـاگرايانـه
يا حداكثر تقرير معرفتشناختي از اين نظريه بوده است؛ لكن آدامـز در طرح كلي خـود
تﻼش دارد برداشت و تقرير معناشـناختي از امـر الهـي در سـنت دينـي مسـيحي را بـه
برداشت و تقرير ماهيتشناختي تغيير دهد و در مسير اين تغيير سعي دارد بـا پاسـخ بـه
اشكاﻻت مطرحشده به اين ايده ،به مرور به بازسازي نظريه خود بپرازد .اشـكال اصـلي
به تقرير معناشناختي از امر الهي درك و فهم خداناباوران از درست و نادرست اخﻼقـي
است .ملحدان به درست و نادرست به همان معنايي معتقدند كه قـائﻼن بـه نظريـه امـر
الهي.
آدامز براي طرح ايده خود و اصﻼح آن از معنا به ماهيت و از تبيين معنيشـناختي از
امر الهي به تبيين ماهيتشناختي منتقل ميشود و در اين مسير از نظريات هيﻼري -پـاتنم

٨١

استفاده ميكند.
كريپكي گفته بود كه اسامي خاص -همانند حسـن -و واژههـاي انـواع طبيعـي -هماننـد
آب -مستقيماً ،يعني مستقل از اينكه چه توصيفاتي از آن واژهها در ذهن داشته باشيم ،به
اشيا يا انواع خاصي دﻻلت ميكنند .پاتنم ديـدگاهي مشـابه كريپكـي در مـورد واژههـاي
انواع طبيعي مطرح ميكند .ايده كريپكي و پـاتنم از تئوري نامگذاري و فراينـد آن شـكل
ميگيرد .كريپكي در تئوري نامگذاري خود در توضيح نامگذاري براي اشيا يـا اشـخاص
بر اساس ويژگي خاص آن شيء يا شخص چنين توضيح ميدهد :ويژگـياي را كـه در
همه جهانهاي ممكن بر يك شيء خاص دﻻلت دارند و به عبارتي ذاتـي آنهـا هسـتند،
دالهاي ثابت ) (Rigid designatorsميدانـد )كريپكـي ،١٣٨١ ،ص .(٥٤ايـن ويژگـي بـا
جعل نبوده ،بلكه از طريق يك فرايند علّي -تاريخي شكل ميگيرد» .دﻻلت يك واژه بـر
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ديــدگاه پـاتنم در فلســفه زبــان در اواســط دهــه هفتــاد ارائــه شــد .پــيش از او ســول

شخص ربطي به اوصاف او ندارد ،بلكه ناشي از پيوندي ميان شيء مورد نظر بـا جامعـه
كاربران آن نام است .اين تصوير از نامگذاري درستتر است« )پرني ،١٣٨٨ ،ص.(٧٣
درواقع در اين نظريه بر تبيين چگونگي نـامگـذاري چيـزي در يـك جامعـه و طـي
مراحل مفهومشناختي آن و ارجاع آن معنا به ماهيت خاص تبيين ويژهاي ارائه ميشـود.
چنين نيست كه مانند قدما تصور شود كه به صرف جعل يك شخص يا يك گروه ،يك
واژه براي يك معنا يا يك ماهيت جعل و ابداع شـود ،بلكـه ايـن فراينـد طـي رفـت و
بازگشت و تبادر ذهني افراد و ارتباط بيناﻻذهاني جامعه شـكل مـيگيـرد و بيشـتر بـر
ماهيت دﻻلت دارد» .اسم از پيوندي به پيوندي ميگذرد؛ مانند حلقههاي يـك زنجيـر از
گويندهاي كه آخرين حلقه زنجير را در دست دارد ...زنجيرهاي از دﻻلت كـه از شـخص
موسوم به  Xآغاز ميشود و به گوينده  Xختم ميشود؛ به اين ترتيب او ميتواند بـر X

دﻻلت كند بدون اينكه بهدرستي بداند كه كيست« )همان ،ص.(٨٣
آنچه مدلول واژه  Xرا متعين ميكند زنجيرهاي است از دﻻلتها كه از خود  Xآغـاز
٨٢

شده و در جامعه افرادي كه اين نام را به كار ميبرد تا او را مورد اشاره دهـد ،گسـترش
يافته است )همان(.
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آدامز با استفاده از نظريه كريپكي -پاتنم در تمايز ميان معنا و ماهيت و امكان وجـود
دو معنا براي يك ماهيت مشترك ،اين ايده را طـرح كـرد كـه ويژگـي اصـلي الزامـات
اخﻼقي امري واحد است كه همان الزام از طرف خداوند است؛ درحاليكه ممكن اسـت
آن امر با ويژگي واحد توسط مؤمنان و غيردينداران دو معنا داشته باشند .ديدگاه تئـوري
اصﻼحشده امر الهي درباره خطاي اخﻼقي به ايـن نحـو اسـت :خطـاي اخﻼقـي ،يعنـي
چيزي كه با فرامين الهي در تضاد باشد؛ لذا دو گزاره زير از نظر منطقي يكسـان بـوده و
از استلزامات آن هستند.
 (١خطاست كه شخص  Aعمل  Xرا انجام دهد.
 (٢اگر شخص  Aعمل  Xرا انجام دهد برخﻼف فرامين الهي عمل كرده است.
گزاره ) (٢از نظر مفهومي مقدم بر گزاره ) (١است و معنـاي  ١بـر حسـب  ٢تعيـين
ميشود ).(Adams, 1996, p.527

طبق نظريه امر الهي آدامـز گزارهاي كه اخﻼقاً خطـا باشـد ،نـاظر بـه اراده و فـرامين
خداوند است .هر كدام از اين گزارهها اين پيشفـرض را دارد كـه بـهكـارگيري مفـاهيم
درست و خطاي اخﻼقي نزد معتقدان منوط به وجود شرايطي است .يكي از شـرايط آن
است كه خداوند بيجهت به امر خشونتآميز فرمان نميدهـد يـا بـهطـوركلي خداونـد
مخلوقات انساني خود را دوست دارد؛ لذا نيازي نيست كه فرض كنيم عشـق خـدا تنهـا
شرط است ) .(Idid, p.529ايمان به خدا صرفاً به معناي باور به وجود او نيسـت ،بلكـه
به معناي اعتماد به عشق الهي نسبت به انسان است .مفاهيم درسـت و خطـاي اخﻼقـي
اشخاص در چارچوب حيات ديني ) (Religious lifeآنهـا شـكل مـيگيـرد .درون ايـن
چارچوب است كه خداوند ما را دوست دارد و به بدي فرمان نميدهـد .مفهـوم اراده و
فرامين الهي در زندگي انسان معتقد ،داراي كـاركرد خاصـي اسـت و اسـتعمال كلمـات
درست و خطا به كاركرد آن مفهوم گره خورده است ).(Ibid, pp.529-30

تمايز معناي از ماهيت

٨٣

ايده اصلي نظريه امر الهي اصﻼحشده آدامـز تمايز معنا از ماهيت اسـت .ايـن نظريـه در
مقام الزام ،تمايز ميان معناي امر اخﻼقي از ماهيت آن كـه امـر شـدن از طـرف خداونـد
است؛ براي مثال مفهوم تأهل و مزدوج يكي است؛ ولي مفهوم آب با ويژگي  H2Oيكي
نيست و اين دو تحليلي نيستند ،بلكـه تـأليفيانـد .كريپكـي آن ويژگـي را كـه در همـه
جهانهاي ممكن بر يك شيء خـاص دﻻلـت دارنـد و بـه عبـارتي ذاتـي آنهـا هسـتند،
دالهاي ثابت ) (Rigid Designatorsميداند .كريپكي آن را محدود بـه اسـماي خـاص
دانست و پاتنم آن را به انواع طبيعي سرايت داد.
آدامز در تبيين نظريه اخﻼقي خود در امر الهي از نظريه كريپكي -پاتنم استفاده كـرده
است؛ به اين معنا كه براي گزاره هاي اخﻼقي ممكن است ماهيتي به عنوان بهترين نامزد
براي امور اخﻼقي انتخاب شود كه معناي آن از عبارت مصطلح در عرف عام بـه دسـت
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مقام ارزش )خوب( تمايز معناي آن از ماهيت آن كه مشـابهت بـا خداونـد اسـت و در

نيايد ) .(Adams, 1999, pp.15-16درواقع آدامز در تبيين انديشـه خـود ،بـا اسـتفاده از
نظريــه كريپكــي -پــاتنم ســعي مــيكنــد بــا جداســاختن تبيــين معناشــناختي از تبيــين
ماهيت شناسي و مابعدالطبيعي ،تقريري جديد از نظر خود را ارائه كند .او تبيين اخﻼقـي
فﻼسفه قبل را كه طبيعتگرايانه بـود ،بـا يـك جهـش بـه تقريـري مابعـدالطبيعي بـدل
ميسازد.
قبل از آدامز ،بويد از نظريه پاتنم براي طرح ايده خـود مبنـي بـر جـدابودن موضـوع
معناشناختي از ماهيتشناختي در اخﻼق استفاده كرده بود .بويـد اعتقـاد داشـت ويژگـي
خوببودن با يك ويژگي طبيعي ايـنهمـان اسـت ،گرچـه از نظـر معنـا يكـي نيسـتند
)مرواريد ،١٣٨٩ ،ص .(٦٤-٦٣بنابراين آدامز با استفاده از اين نظريه به اين نتيجه ميرسـد
كه بهترين نامزد براي جايگرفتن در ماهيت امر اخﻼقي ،امـر شـدن از طـرف خداونـد
است و اين نامزد نسبت به بقيه گزينهها اولويت بيشتري دارد؛ چراكه از طـرف خداونـد
مهربان و سمبل عشق صـادر شـده اسـت .نظريـه امـر الهـي او شـامل محـدوده ارزش
٨٤

نميشود؛ زيرا او خوب را نه به واسطه امر الهي بلكه به واسطه مشابهت با خداونـد بـه
دست ميآورد تا اشكاﻻت دوري نظريات امر الهي پيشين را به دنبال نداشته باشد.
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موارد قابل مقايسه در آراي آدامز با عﻼمه طباطبايي
 .١خــوبي مطلــق خداونــد :ذومراتــببــودن خــوب از ديــدگاه آدامــز و مقايســه آن بــا
اشتداديبودن وجود در فلسفه صدرايي.
 .٢باور به شناختگرايي در اخﻼق در هر دو فيلسوف؛
 .٣واقعگرايي اخﻼقي بر اساس نظريه فطرت عﻼمه.
بحث مهم فطرت در انديشه اخﻼقي عﻼمه و مقايسه آن با موضوع وجدان به عنوان
يك موهبت الهي در نظريات اخﻼقي آدامز نيز از موضوعات مهم مورد بررسـي در ايـن
موضوع است .مباحثي همچون خوب و الزام ،عينيت و نسـبيت اخـﻼق ،واقـعگرايـي و
ناواقعگرايي ،شناختي و غيرشناختيبودن گزارههاي اخﻼقـي نيـز از مبـاحثي اسـت كـه

بهطورمختصر در انديشه دو فيلسوف قابل مقايسـه اسـت .در تطبيـق نظريـات اخﻼقـي
آدامز و عﻼمه طباطبايي ميتوان در موارد زير به مقايسه پرداخت:
تطبيق

تشديد وجود در فلسفه صدايي

خوب متعالي
عشق به خوب متعالي
خير اعلي
نداي درون

فقر و نياز وجودي ممكن به واجب
وجود خير محض است و شر امر عدمي است
وجدان

وابستگي وجودي اخﻼق به خدا

جايگاه فطرت در انديشه دو فيلسوف
فطرت در حوزه اخﻼق از موضوعاتي است كه در انديشـه بسـياري از فﻼسـفه اخـﻼق
جايگاه ويژه دارد و در موارد متعددي به آن استناد مـيكننـد .ايـن موضـوع در انديشـه
اخﻼقي عﻼمه طباطبايي از يك طرف و آدامز كه از آن تعبير به وجدان ميشود ،از ديگـر
سو نقش ويژهاي دارد .درونيساختن اخﻼق كه اهميت اصلي را در موضوعات اخﻼقـي
يك اخﻼق دروني و نهادينه در انسان صحبت كرد.
اهداف و قواعد اخﻼقي ميتواند درونـي شـوند و عمـدتاً هـم تـا حـدي »درونـي«
ميشوند؛ شخص به يك وجدان يا فراخود دست مييابد...؛ پـس مـا مـيتـوانيم بـدون
رهاكردن سطح اخﻼقي ،از يك هدايت دروني نسبتاً معقول بـه نـوعي تـدبير معقـولتـر
منتقل شويم كه در آن زندگي مجـرب و نـوعي خودمختـاري بـه دسـت آورده ،از نظـر
خودمان عامل اخﻼقي گرديم« )فرانكنا ،١٣٩٢ ،ص.(٣٤-٣٣
عﻼمه عﻼوه بر مباحثي كه مستقيماً به بحث فطرت پرداخته ،در ديگ مباحث نيز بـه
اين موضوع اشاره دارد و نقش آن را در استواري پايههاي اخﻼق اساسي ميداند» .ريشه
اعتباريات را جهازات و احساسات انساني ميداند كه طبيعت در اختيار آدمـي قـرار داده
است .تمام اين جهازات و اعتباريات منشعب از آنها در ذيل طـرح كلـي الهـي فهميـده
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دارد ،با استفاده از فطرت و وجدان دستيافتني است و با كمك آن راحتتر ميتـوان از
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ميشود .درواقع طبيعت كه مخلوق الهي است ،اين امكانات را براي رسيدن بـه مقصـود
الهي در اختيار انسان قرار داده است ...فطرت همان ساختار و سازمان وجود آدمي است
كه هرچه از انسان سر ميزند از آن برخاسته است« )مصلح ،١٣٩٢ ،ص .(٩٠پيـامبران هـم
درواقع براي بازگشت فطرت به مسير اصلي خـود برآمـدهانـد .از ايـن بـاب اسـت كـه
اعتباريات ثابت فرهنگ مشترك ميان انسانها را شكل ميدهد.
آدامز نيز در يكي از استدﻻلهاي خود در امر الهي به قواي درونـي در انسـان اشـاره
دارد كه وديعهاي الهي است و بـه موجـب آن ،درك امـر اخﻼقـي بـراي انسـان ممكـن
ميشود؛ همچنين اوامر الهي در اخﻼق موجب پشتوانه معرفتشناختي امـر اخﻼقـي بـه
خداوند است؛ چراكه يكي از دغدغه هاي اصلي هر انساني براي عمل اخﻼقي ،شـناخت
درست از نادرست است و در استمداد از امر الهي و اعتماد بر آن است كه ايـن دغدغـه
بهطوركامل برطرف ميشود؛ چراكه وثوق در اين نظريه صددرصدي و يقيني اسـت؛ بـر
عكس اعتماد به مراجع ديگـر در امـر اخﻼقـي كـه وثاقـت ﻻزم در آنهـا وجـود نـدارد
٨٦

)مرجعيت در امر اخﻼقي( .به باور آدامز خداوند از سه طريق ميتواند امـور اخﻼقـي را
به انسان برساند:
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 -١خلق يك دستگاه شناختي در انسان؛
 -٢به واسطه وحي از طريق پيامبران؛
 -٣طريق شخصي ديگر.
بحث ايجاد دستگاه شناختي در انسان همان بحثي است كه در انديشه اسﻼمي با نـام
فطرت مطرح شده است.
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در مجموع بايد توجه داشت كه تاريخ دين هرگز از حوزه اخـﻼق مغفـول و خـالي
را خصوصاً در محدوده اديان ابراهيمي پيدا كرد كه بـه حـوزه اخـﻼق نپرداختـه باشـد.
بهطورخﻼصه ميتوان گفت كه ديدگاه ديني به يكي از اشكال زير اخﻼق را به دين ربط
ميدهد:
 .١با امر الهي؛
 .٢با قانون طبيعي؛
 .٣با فطرت انساني كه خلق خداست.
مبحث ديگر كه در مبحث اخﻼق از ديدگاه عﻼمه طباطبايي قابل طرح اسـت ،بحـث
جايگاه عقل در تبيين انديشـه اخﻼقـي اسـت .تبيينـي كـه عﻼمـه از عقـل عملـي دارد،
ميتواند عرصه جديدي در عقل و تعريف آن در فلسفه اسﻼمي باز كند .معقـول عملـي
در كنار معقول اول و معقول ثانوي ،زمينه عقﻼنيت در حوزه رفتاري و عملـي از جملـه
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نبوده و به اشكال مختلف اين حوزه مورد توجه اديان قرار گرفته است و نميتوان ديني

اخﻼق را ميگشايد و توسعه آن زمينه نصگرايي و نقلگرايي در حوزه عمـل در اسـﻼم
كمتر و محدودتر ميسازد .چيزي كه در عرصه عمل در اسﻼم نيـاز مبـرم دوران جديـد
است و ميوه كمياب جهان اسﻼم شده است ،عقلگرايي و تفسير مـتن بـا ابـزار عقﻼنـي
خصوصاً در حوزه عمل است و اين ،حوزهاي است كه با تفسـير صـحيح از اعتباريـات
عﻼمه به دست خواهد آمد.
بحث تطبيق در اينجا بيشتر در موضوع ارزش جاري و ساري است كـه بحـث خيـر
محض خداوند با سلسلهمراتب وجود كه به خير اعلي ختم ميشود ،قابل تطبيـق اسـت؛
ولي در مورد الزام صرفاً ميتوان موضوع نداي درون يا وجـدان در آدامـز را بـا مبحـث
فطرت در عﻼمه تطبيق داد .آن هم به بحث معرفتشناختي در حوزه اخﻼق بر ميگردد
و تا حدي نيز به تقرير وجودشناختي .آدامز با تفكيك درك از لزوم به معناي محض آن
و امر اخﻼقي به معناي خاص آن ،معتقد است مفهـومي كـه از لـزوم اتخـاذ مـيشـود،
جامعتر از امر اخﻼقي است و ميتوان آن را قبل از اخﻼق يا در جامعهاي بدون اخـﻼق
٨٨

نيز درك كرد كه در آن صرفاً امر حاكم بر اساس صرف لزوم و اتوريته فردي در جامعه
اجرا ميشود .اين بحث را ميتوان با مفهومي كه عﻼمه از نقـش اعتباريـات در لـزوم و
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شكلگيري آن در جامعه دارد ،مقايسه كرد؛ چراكه در بحث بايد به معنـاي عـام آن نيـز
عﻼمه در تفسير و تبيين شكلگيري »بايد« در جامعه به امر اجتماعي توجه ويـژه دارد و
آن را از اعتبارات شكليافته در اجتماع ميداند .الزام از طريق مقتضيات اجتمـاعي قابـل
درك است؛ رابطهاي كه از طريق مطالبه و درخواست شكل ميگيرد.
ميان تأكيد عﻼمه بر بحث فطرت در خداشناسي و بحث اعتباريات در حسن و قـبح
را مي توان چنين جمع كرد كه ازآنجاكه امر ديني به عنوان يك عنصر اجتماعي نميتواند
خالي از امر اخﻼقي باشد و ازآنجاكه دين از ديدگاه عﻼمه امري فطري اسـت ،يكـي از
عناصر و كاركردهاي ويژه آن در بشر ،امر اخﻼقي است كه مانند دين ريشهاي فطري در
بشر دارد؛ اگرچه بروز آن از طريق امور اعتباري و بعداﻻجتماع است .امر اخﻼقي ماننـد
ديگرامور اعتباري امري است كه در اجتماع شكل ميگيرد و اعتباري اسـت بشـري كـه
دين مانند ديگرامور بشري كاملكننده آن است؛ ولي چون ريشـه در فطـرت بشـر دارد،

حجيت و اعتبار آن با فطرت بشر و دستور الهي به رسميت شناخته شده و بر آن تأكيـد
ويژه شده است كه درواقع يكي از عناصر اصلي دين به شمار ميرود.
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