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چکیده

بر اساس نظریۀ امر الهی ،خوبی و بدی اومال وابستته بته اوامتر و نتواهی الهیانتد و از همتین و ،امتر
ا ادۀ الهی نقش و نمودی ژر نگ د حوزۀ اخال ،دا د .شواهد اولیه بر این نظریه همراه بتا اشتا ههایی بته
نقش خدا د اخال ،ا میتوان د محاو ات سقراط و بهویوه رسافۀ اوثیف ون سرا گرفت ،اما این نظریته،
تقریرهای گونهگون و تکاملیافتهتری نیز دا د و افتزون بتر بتاء کمیستا و اندیشتهو زانی چتون گوستتین،
گریگو ی کبیر و اکامی ،فیمسوفان دو ه نسانس و وصر وشنگری (همچون لوتر ،بتیکن و ستو ز) نیتز
تقریرهایی از این نظریه ا ائه دادهاند .دکا ت ،الک ،ژالی و ِک ِرکگو ا میتوان از هوادا ن این نظریه د دو ۀ
مد ن بهشما و د .به اذوان و اوتقاد بسیا ی ،ا ائۀ تقریری نو و تعدیل شده از این نظریه بته دستت متری
دامز ،به احیای این نظریه د دهههای اخیر انجامیده و اقبال برخی فیمسوفان به ن ا د ژی داشته است .د
این مقاله ،ضمن گذ ی تا یخی و با نیمنگاهی تحمیمی ،به طر اجمالی ویکردها به این نظریه با توجه به
نقشهای خدا د اخال ،و تقریرهای سنتی و نوژدید ن د فمسفۀ اخال ،زرب ژرداخته میشود.
کلیدواژهها

اخال ،هنجا ی ،نظریۀ امر الهی ،ا ادۀ الهی ،نقش خدا د اخال ،،تا یخ فمسفۀ اخال ،زرب.
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