ایر اله) و الزامهای اخمر) :بررس) و نق) رابطه دین و اخمق …

فصلنامه علمی ۔ پژوهشی اخالق پژوهی
سال دوم ● شماره ششم ● بهار ۹۹۱۱

Quarterly Journal of Moral Studies
Vol. 2, No. 6, Spring 2020

امر الهی و الزامهای اخالقی:

ٔ
بررسی و نقد رابطه دین و اخالق از نگاه ریچارد سوئینبرن


׀



چکیده
به اعتقاد ریچارد سوئانبرو  -فالسوف دین یعاصر  -بر این باور است کاله فریاوهالای الهال) ب)ارتبالاط بالا یسالائل
اخمر) ناستن)؛ از نجا که خ)اون) بزرگترین ینعم یاست ،اگر کاری از یا بخواه) ،انجالام و وفافالۀ یالا خواهال)
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یاست ،هم رانع کنن)ه ناست و او  -در خوشبانانهترین یالت  -یال)توانال) ادعالا کنال) کاله «وجالوب شالکر یالنعم»
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کلیدواژهها
ریچارد سوئانبرو ،دین و اخمق ،الزام اخمر) ،شکر ینعم ،ایکام اخمر) ضروری و ایکان).
 دانشجوی دوره دکتری فلسفه اخمق دانشگاه رم ،ایراو( .نویسنده مسئول)

 دانشجوی دوره دکتری فلسفه اخمق دانشگاه رم ،رم ،ایراو.
تاریخ پذیرش70۵۵/07/7۵ :

🞕

تاریخ تأیا)70۵۵/0۵/7۵ :

׀

omolbanintaati@gmail.com

׀

molaeemeisam@gmail.com

مقدمه

بح از رابطۀ خ)ا و اخمق (یا رابطۀ دین و اخمق تاریخ) دیرینه دارد تا جای) که غالبالا ریشالۀ
و را به سؤال یهم) که افمطوو از زباو سقراط بااو ی)کن) ،باز ی)گردانن):
سقراط[ :اثافرووم ...اکنوو بان)یش و ببان یا ضروری ناست کاله هرچاله یوافالق دیالن
است ،یوافق ع)الت [یا اخمقم باش)  [ ...یا م هر کار عادالنه ...یوافق دین اسالت
یا بای) گفت هر عمل یوافق دین ،یطابق ع)الت است ،ول) هر عمل عادالناله یوافالق
دین ناست ،بلکه گاه چناو است و گاه نه [ ...به عبالارت دیگالرم هالر عمالل عادالناله،
یطابق دین است یا بای) گفت هر عمل یوافق دین یطابق ع)ل است ول) هالر عمالل
ِ
یطابق ع)ل ،یوافق دین ناست( ...افمطوو ،70۹۹ ،ص  ۵77۔ . ۵7۵
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فالسوفاو ،از دیرباز در ص)د ارائه پاسخ) به این پرسش بودهان) و هریک به نوبۀ خود پاشرفتهای) در
این زیانه یاصل کردهان) .پس از رروو وسط) و نظریهپردازیها درباره دیالن و اخالمق 1،از دهالۀ ۵0
یامدی تا کنوو ،توجه فالسوفاو ،باش از پاش به این پرسش سقراط) یعطوف و یتوجه ش)ه است.
فالاپ کوئان7۵۰0( 2۔  ۵000م  -فالسوف دین و الهاال)او یعاصالر  -چهالار نالوع ارتبالاط یالا
ّ
وابستگ) یااو الزایات اخمرال) و ایالر الهال) را یطالرح و یعرفال) کالرده اسالت 7 :رابطاله علال)؛
 ۵رابطه یفهوی)؛  0رابطه یعرفتشناخت)؛  ۰رابطه یابعال)الطباع) (وجودشناسالانه  .در نالوع
ّ
عل) ،اخمق به دین وابسته خواه) بود ،به این یعنا که «به لحاظ تاریخ) ...عقای) و اعمالال اخمرال)
ّ
از طریق فراین)های عل) از عقای) و اعمال دین) یتق)م اخذ ش)ه باشن)» (کالوئان ،70۵۵ ،ص 000۔. 00۵
در نوع دوم ،ادعا بر این است که یفاهام یطرح ش)ه در اخمق ،فحوای دین) دارن) و در نوع سالوم
ناز اعتقاد بر این است که ایکام اخمر) به لحاظ یعرفتشناخت) ّ
یوجهان)؛ زیرا ریشاله در ینالابع
دین) دارن) .ارتباط یابع)الطباع) (وجودشناسانه ناز ب)ین یعناسالت کاله یالک عمالل الالزام ور یالا
نادرست است؛ زیرا خ)ای) یهرباو  -بنا به تفسار رابرت دایز  -به و ایالر یالا از و نهال) یال)کنال)
3
(کوئان ،70۵۵ ،ص 00۵0۔. 0۰۰
ّ
با توجه به وابستگ) یابع)الطباع) یا وجودشناسانه اخمق به دین «تحقق اوصاف اخمرال) در
 .1برای یشاه)ۀ نگاه) تاریخ) به گونههای رابطۀ دین و اخمق در رروو وسط) ،نک :یکدونال) ،701۹ ،ص ۵0۔.۵۰
 .3برای یطالعه نق) و بررس) یفصل هر یک از این دی)گاهها ،نک :فنای).701۰ ،

2. Philip L. Quinn

✺

 .2شروع از این صفت خ)اون) در جهت روشنسازی پاسخ سوئانبرو به پرسش اصل) یهم است؛ زیرا این صفت یالانع
از و ی)شود که خ)اون) چازی را که وفافۀ یا ناست ،طلب کن) و ناز از و جهت که «خار یحالض» اسالت ،همالواره
افعال) را انجام ی) ده) که از نظر اخمر) ،بهترن) و هرگز افعال) را انجام نم)ده) که در یجموع ،ب) هستن).

ٔ

1. Richard Swinburne
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ّ
عالم خار و عروض نها در یوضوع خود و اتصاف و یوضوع به این اوصاف ،یتورف بالر تعلالق
ایر و نه) خ)اون) به و یوضوع است و در این دی)گاه ،ایر و نه) خ)اون) ینشاء انتزاع انحصاری
اوصاف اخمر) به شمار یال)رود» (فنالای) ،701۰ ،ص  70۔  . 77ریچالارد سالوئانبرو7۵0۰( 1۔ … ،
از جمله فالسوفان) است که ی)تواو او را یعتق) به این گونه از وابستگ) اخمق و دین ،به یسالاب
ورد .او در یقام پاسخ به این پرسش که « یا ی)تواو به نحوی سازگار خ)اونال) را ینشالاء تکالالاف
اخمر) دانست » ،اذعاو ی)کن) که «خ)اون) ینشالاء تکالالاف اخمرال) اسالت ،یعنال) اوایالر او
تکالاف اخمر) را ایجاد ی)کنن)».
پاش از بررس) و نق) دی)گاه و پاسخ سوئانبرو به این پرسش ،پرداختن به دو بحال یقال)یات)
و یالالرتبط بالالا پاسالالخ او ،ضالالروری اسالالت 7 :اعتقالالاد او بالاله خاالالر یحالالض بالالودو خالال)ا؛  ۵ربالالول
عاناتگرای) اخمر).
سوئانبرو  -در تباان یعنای «خار بودو خ)ا» - 2پس از تقسالام ایکالام اخالمق باله دو دسالتۀ
تکلاف و فراتکلاف ،اذعاو ی)کنال) کاله خ)اونال) همالۀ تکالالافش را انجالام ی)دهال) و در انجالام
فراتکلاف یح)ودیتهای انسان) را ن)ارد .او در پاسخ به این پرسش که چه چازی سبب ی)شالود
ً
تا بگو یام :فعل) اخمرا خوب است به عاناتگرای) رائل ش)ه و از یااو نظریههالای عاناالتگالرا،
طباعتگرای) را برتر و رابل ربولتر ی)انگارد و بر این اعتقاد است که بالرای نشالاو دادو سالازگاری
گزارههای اخمر) بای) ایکام اخمر) خاصال) باله عنالواو پایاله ،صالادق در نظالر گرفتاله شالون) تالا
به واسطۀ نها ،ص)ق و کذب گزارههای دیگر اثبات شود.
در نظر او ،یقایق پایه اخمر) ،هماو یقایق ضروری اخمر) هسالتن) .در کنالار ایالن یقالایق
ضروری ،یقایق ایکان) اخمر) هم وجود دارن) .او پالس از ایالن طالرح و تباالان ایالن تفکاالک و
ایکان) اخمرال) ،ورود و دخالالت
تقسام ،اذعاو ی)کن) که خ)اون) تنها ی)توان) در یوزۀ ایکام
ِ
کن) ،یعن) ینشاء بودو اوایر خ)اون) برای تکالاف اخمرال) ،تنهالا در ایالن یالوزه ،یمکالن اسالت.
سوئانبرو ،برای اثبات این یورد به اصل شکر ینعم و ر)رت یطلقۀ خ)اونال) اسالتناد یال)کنال) .در
ادایه ،به تفصال به بررس) دی)گاه سوئانبرو پرداخته ی)شود.

الف) معنای خیرخواهی خداوند

یک) از باورهای پایه در ادیاو تویا)ی این است که:
(خ  7خ)اون) خار یحض است.

ً
در نظر خ)اباوراو( ،خ  7را بای) گزارهای ضرورتا صادق در نظر گرفت؛ زیرا به ضرورت ینطقال)،
خارخواه یحض هم خواه) بود .در تباان (خ  7نچه بای) در نظالر
اگر یوجودی خ)ا باش) ،نگاه
ِ
داشت ،تحلال یفهوم «خار» است.
در زباو فالسوفاو« ،خار» در دو یعنای یختلف و البتاله ،یالرتبط باله هالم باله کالار رفتاله اسالت:
 7خیر در معنای مابعدالطبیعی؛  )۲خیر در معنای اخالقی .ابن سالانا ،در تعریالف «خاالر» در
یعنای یابع)الطباع) ی)نویس):
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خار ،به طور یجمل ،ایری است که هر چازی در یاهات خود اشتااق و را دارد و بالا
و به ّ
تمایات خود ی)رس) و ّ
شر ،ایری است که دارای ذاتال) ناسالت ،بلکاله بالا عال)م
جوهر و یا ع)م
کماالت جوهر است .پس ،وجود خار بودو است و کمال خار بودو،
ِ
وجود است» (ابن سانا ،70۵0 ،یقاله هشتم ،فصل ششم ،بن). 0

با توجه به این تعریف« ،خار» به یعنای «کمال» است و از نجا که « کمال» ایری وجالودی اسالت،
«وجود» یساوق با «خار» است .تحلال (خ  7در این یعنا را ی)تواو نزد اله)دانالاو یافالت؛ در نظالر
بوئتاوس« ،هاچ چازی ناکوتر از خ)ا ّ
یتصور ناست» و از همانرو ،خال)ا را «خاالر کایالل» یعرفال)
ی)کن) (بوئتاوس ،7017 ،دفتر سوم ،فصل دهم  .نسلم ،با توسل به ضرورت وجود خ)اون) ،ی)گوی)« :این
وجود همانا (وجودی ضروری است که در و خار یطلق است؛ خار اعل) که خار تام است ،خار
یکتا و خار یگانه» ( نسلم ،701۹ ،فصل . ۵0
ابن سانا ،خ)ا را از و جهت که فوق تام ی)دان)« ،خار یحض» یعرف) ی)کن) (ابن سانا،70۵0 ،
یقاله هشتم ،فصل ششم ،بنال) 7۔  . ۵یمص)را ناز وجود را «خار» دانسته و هر چه را که وجودش کایاللتالر
باش) ،خارتر یعرف) ی)کن) .بر این اساس و در نظر او ،خ)اونال) باله عنالواو خارتالرین خارهالا (خاالر
یحض «از تمام جهات و یاثاات ،وجود ب)وو ع)م و فعل ب)وو ّروه و یالق بالودو بال)وو باطالل و
ّ
وجوب ب)وو ایکاو و کمال ب)وو نقص و بقای ب)وو تغاار و دوام بال)وو نالو شال)و و تجال)د اسالت»
(یمص)را ،7 ،701۰ ،یریله دوم ،فصل سالوم  .در نهایت ،گوستان خ)ا را به سبب خود او «خار» ی)دان)
و او را خوب) همه خوب)ها یعرف) یال)نمایال) ( . Augustine, 1963, ch. 8, § 3بنالا بالر ایالن تعریالف از

✺

«خار» ،ینظور از (خ  7را ی)تواو چنان تحلال کرد:
(خ  7خ)اون) خار یحض است = به ضرورت ینطق) ،خ)اون) از هر یوجود دیگری کایلتر است.

ب) خیر محض از نگاه سوئینبرن

بر اساس دی)گاه سوئانبرو( ،خ  7ب)او یعناست که:
ضالرورت ینطقال) بالهازای هالر فعالل یمکنال) یاننال)  Eو  ، Fاگالر -
(خ  ۵خ)ا خار یحض است = به
ِ
 .1برای گاه) از تعریف و تلق)های گوناگوو از یفهوم «خار» ،نک :شریف) ،701۰ ،ص  71۵۔ .۵۵۰

ٔ

بودو خ)اونال)» را اینگوناله تفسالار و تباالان یال)کنال)« :خ)اونال)،
سوئانبرو ،یوزۀ «خار یحض ِ
همواره افعال) را انجام ی)ده) که  -در یجموع  -از نظر اخمر) بهترینان) و هرگز افعال) را کاله -
در یجموع  -ب) باشن) ،انجام نم)ده)»(. Swinburne,1993, p. 185
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اخمر) خ)اونال) رلمال)اد یال)شالود
ایروزه« ،خار» در (خ  7در یعنای اخمر) و جنبهای از ویژگ)
ِ
( . Helm, 2010, p. 263خار در یعنای اخمر) و یعادل با «خوب)  /یسن» ،یعالرکۀ راء بالوده اسالت.
خار در یعنای اخمر) و به یعنای کمال اخمر) است .گاه و را در یعنای «لذت» به کار بردهانال) و
1
گاه و را در یعنای «فضالت» و گاه کسان) چوو ج) .ای .یور و را ب)نااز از تعریف دانستهان).
در عهدین ،نهتنها تأکا) ی)شود که خال)اونال)« ،ناالک» اسالت (یزایاالر ، ۹1 ،77۵ ،بلکاله تأکاال)
ی)شود که «کس) ناکالو ناسالت ،جالز خ)اونال)» (یتال) . 7۵ ،7۵ ،بالر اسالاس یالات کریماله رالر و،
خارخواه) خ)ا ،به صورت) است که ریمتاش همه چاز را فرا گرفته است (سورۀ اعراف ،یاله  77۹؛
این خارخواه) فراگار که یتضمن لطف و ریمت خ)اون) است به دو صالورت فهالور یال)یابال):
َ
َ
ریمت و لطف) که به عالم تکوین تعلق ی)گارد و ریمت و لطفال) کاله باله عالالم تشالریع یلحالق
ی)شود که یستلزم ه)ایت دی) برای دوری از خطا و یعصات است (طالقان) ،7 ،70۵0 ،یقالام دوم،
َ
فصل چهارم  .خارخواه) در عالم تکوین ،شایل فعل « فرینش» (سوره رع) ،یاله  0اسالت و ناالز فعالل
«رز ّ
ارات» (سورۀ یائ)ه ،یه  77۰و خارخواه) تشریع) خ)ا شایل ه)ایت بنال)گاو (سالورۀ نسالاء ،یاله 10
است .بنا بر این تلق) و با تسایح ،ینظور از (خ  7چنان خواه) بود:
(خ  ``1خ)اون) خار یحض است = «به ضرورت ینطق) به ازای هر عمل) یانن)  Fاگر خال)ا
ً
فاعل عمل  Fباش) نگاه  ، Fدر یعنای اخمرا یتعارف ،خوب است».

ً
در یجموع  -انجام  Eاخمرا بهتر از انجام  Fباش) ،نگاه خ)ا  Eرا انجام خواه) داد.
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بر اساس (خ  ۵یمکن ناست ،خ)اون) فعل) یانن)  Fرا انجام ده) .از سوی دیگر و بر اسالاس
این تعاریف ،خ)ا  -در انجام  - Eهاچ یح)ودیت) همانن) یح)ودیتهای انسان) در انجام افعالال
اخمر) ن)ارد ،ایا از یح)ودیتهای ینطق) نم)توان) جلوگاری کن) که در ادایه ،خواهام دی).
سوئانبرو ،بر این باور است که «افعال خوب» را ی)تواو به دو دستۀ تکلاف و فراتکلاف 1تقسالام
رادر یطلق است ،همۀ تکالافش را به سان) انجام ی)دهال) و از
کرد و از نجا که خ)اون) خارخواه و ِ
بسالاار خالوب
سوی دیگر ،در انجام فرا تکلاف یح)ودیتهای انساوها را ن)ارد 2و بای) از یااو افعال
ِ
3
و افعال) را انتخاب کن) که دلال) برای انجام دادو نها دارد (سوئانبرو ،7017 ،ص . ۰۹
البته ،پرسشهای) درباره گزاره (خ  ۵رابل طرح است و پاش از طالرح نهالا ،جالا دارد بالا یقایسالۀ
ِ
(خ  ۵و (خ  ، ``1گزاره (خ  ۵را وضوح بخشا) .بر اساس (خ  ، ``1خ)اون) تنها «افعال خوب» را
انجام ی)ده) ،ایا این تلق) چن)او رابل توجه ناست و به عبارت دیگر ،ناسازگار با شهود خال)اباوری
ً
عقمن) در ادیاو تویا)ی است؛ زیرا بر اساس «خ)اباوری» در ادیاو تویا)ی ،اوال ،هاچ فعل) ب)وو
ّ
ً
ثاناا یا پ)ی)ههای ّ
شری را در جهالاو یشالاه)ه یال)کنالام .بنالابالراین ،یالا
اذو خ)اون) تحقق نم)یاب) و
4
(خ  ``1نادرست است و یا پ)ی) ی)و شرور را بای) خار از ر)رت اله) در نظر گرفت.
در وارع( ،خ  ۵را ی)تواو پاسخ) باله ایالن یعضالل دانسالت .بالر اسالاس (خ  ، ۵یمکالن اسالت
خ)اون) فعل) را انجام ده) که به طور یتعارف خوب نباش) ،ایا در یجموع ،بهتالر از تالرک و باشال).
1. supererogatory

دانالاو پالس از
 .2در اینجا ،ینظور از «یح)ودیت» ،یح)ودیتهای ینطق)
ناسالت؛ زیالرا سالوئانبرو هالم یاننال) باشالتر الهال) ِ
ً
یناف) ر)رت یطلق خ)اون) ناست.
این
و
شود
نم)
نایمکن
ینطقا
کویناس ،یعتق) است که ر)رت خ)اون) شایل افعال
ِ
ّ
 .3برای یثال« ،ادای دین» تکلاف است ،ایا برای یثال ،ین یکلف ناستم تا برای نجالات دوسالتم کاله در یعالرض انفجالار
یک نارنجک است ،خود را روی نارنجک بافکنم .خ)اون) ،پاش از فری)و انساو ها نسبت به نها هالاچ تکلافال) ن)اشالت،
ً
ایا اینک که نها را خلق کرده است ،عه)هدار تکالاف) ی)شود؛ هرچن) این که این تکالاف ،دراقا چه هستن) ،یحل اختمف و
نزاع است .در ادیاو ابراهام) ،گفته ی)شود که خ)اون) یلزم است به وع)ههای) که به انساو ی)ده) ،وفا کن).
 .4این یسئله با عنواو «یسئله شر» رابل پ)گاالری اسالت .بالر اسالاس (خ  ، ``1خ)اونال) فقالط «افعالال خالوب» را انجالام
َ
ی)ده) ،ایا اگر بپذیریم که خ)اون) فقط «افعال خوب» را انجام ی)ده) ،تباالان شالرور در عالالم بالا یشالکل روباله رو
ً
ی)شود .پس ،تحلال اخار تحلال کاف) ناست؛ زیرا ایجاد شرور یا جواز به ایجاد و ذاتا خوب ناست ،بلکه از یقایساله
با شرایط دیگر  -یثل شرایط ب)تر  -ینته) به خار ی)شود .بنابراین ،خوب یا خار به یاهو خار ناست ،بلکه در یجمالوع
و تحت شرایط خاص) چنان است.

✺

ایا پرسش) در اینجا سر بر ی) ورد « :ورت) گفته ی)شود :خ)اون) ،فعل) را انجام یال)دهال) کاله  -در
یجموع  -خوب است ،به چه یعناست »؛ پاسخ این پرسش ،یتورف پاسخ به این پرسش است کاله
ً
«بهطور کل) ،چه چازی سبب ی)شود تا بگویام که فعل) اخمرا خوب یالا بال) اسالت » پرسالش از
یاهات افعال خوب و ب) ،پرسشهای دیگری را پاش ی)کش)؛ نظار :یا این افعال وارع)ان) به باالاو
دیگر ،یا ایکام اخمر) باانگر ایری عان) هستن) یا گزارههای اخمر)  -هماننال) گالزارههالای) کاله
نافر به وارعان)  -یرجع ص)ر) دارن) که با نگاه به نها ی)تالواو ارزش ص)رشالاو را تعاالان کالرد باله
اعتقاد سوئانبرو ،ایکام اخمر) عان)ان) و ی)تواو بر اساس وارعاتهای) که وجود دارن) ،درسالت)
یوضع و دی)گاه سوئانبرو ی)پردازیم.
و نادرست) نها را سنجا) .در ادایه ،به بررس) این ِ
ج) ماهیت احکام اخالقی از دیدگاه سوئینبرن
 .5تبیین دیدگاه عینیتگرایی

هماوگونه که گفتام ،سوئانبرو رائل به عاناتگرای) در ایکام اخمر) اسالت 1.ر .اف .اتکانسالوو
در تعریف عاناتگرای) ،ی)نویس)« :عاناتگرای) ،صبغهای از شناختگرای) است که بر طبالق و،
ایکام اخمر) گزارهای خبریان) و یاالت ذهن) گوین)ه را بااو نم)کننال)» (اتکانسالوو ،70۵0،ص 7۵0
و و را در یقابل ذهنگرای) و باناالذهاوگرای) را ررار ی)دهال) (نالک :اتکانسالوو ،8930،ص  . 56از نظالر
عاناتگرایاو ،ارزشهای اخمر) ساختۀ ذهن انساو ناستن) ،بلکه وابسته به ویژگ)هالای) هسالتن)
َ
که در عالم وارعان) و به همان جهت ،این ارزشها یستقل از ذهن دی)ان).
عاناتگرای) ،به دو دستۀ طباعتگرای) 3و ناطباعتگرای) 4تقسام ی)شود .از نظر طباعتگرایالاو،
ص)ق و کذب گزارههای اخمر) بر یبنای تطابق نها با وارعاتهای طباع) تعاان ی)شالود .بالر ایالن
اساس« ،ایکام اخمر)» بااوهای تغااریافتهای از وارعاتهای تجرب)ان) و تمام گزارههای اخمرال)

2

ٔ

2. R. F. Atkinson
3. naturalism
4. anti-naturalism

امر الهی و الزامهای اخالقی :بررسی و نقد رابطه دین و اخالق…

 .1ی)تواو گفت رائلان به نظریه ایراله) ،عاناتگرای) را از پاش پذیرفتهان) و اعتقاد دارنال) کاله یعاالار عانال) بالرای تعاالان
درست یا نادرست وجود دارد و چوو این یعاار برخاسته از ایالر و نهال) خ)اونال) اسالت ،ایکالاو نال)ارد دو شالخص در
اعتقاد به انجام و ترک یک فعل ،هر دو بر یق باشن) ،یگر اینکه یک) از و دو در تصور اینکه خ)ا چنالان یال)خواهال)
(یا نم)خواه) بر خطا باش) (هریسوو ،70۵۵ ،ص . 107

۹23

۹27
بهار ۹۳۱۱
پژوهشی اخالق پژوهی | شماره
علمیی۔ پژوهشی
فصلنامه علم
۹۳۱7
شماره || ۳7پاییز
فصلنامۀ

امر الهی
و
الزامها
ی
اخالقی
 :بررسی
و نقد
ٔ
رابطه
دین و
اخالق
…

را ی)تواو به گزارههای غاراخمر) و نافر به وارع که رابل اثباتانال) ،برگردانال) (پالالمر ،7017 ،ص . 0۵7
در یقابل ،از نگاه ناطباعتگرایاو یا شالهودگرایالاو 1ضالمن تمالایز یاالاو اوصالاف طباعال) و اوصالاف
اخمر) ،ایکام اخمر) ،شهودی و ب)یه) هستن)؛ همچنالان برخال) از اوصالاف اخمرال) هماننال)
«خوب» از ویژگ) غار رابل تعریف) برخوردارن) .برای یثال ،از دی)گاه یور ،خوب) و ب)ی را ی)تالواو
شهود کرد ،اینکه چه کاری خوب است ،نااز به است)الل ن)ارد ،بلکه نسبت به و بای) یضور تام
یابام ،نگاه به سهولت درک خواهام کرد که و کار خوب است یا نه (وارنوک ،70۹۵ ،ص. ۰۵
سوئانبرو ،در نق) این دی)گاه ،ی)گوی)« :نالاطباعالتگرایالاو ،دچالار یشالکل ابتنالاء 2هسالتن)»
( . Swinburne, 1993, p. 190به عبارت دیگالر ،از دیال)گاه او ،ایالن دیال)گاه راه یلال) بالرای ینازعالات
اخمر) ارائه نم)ده) و بااو نم)کن) که اگر شهودها با هالم تعالارض داشالته باشالن) کال)ام شالهود
صادق است و برای انتخاب یااو شهودها به ک)ام یرجع بایال) رجالوع کالرد؛ یالال و کاله اگالر باله
طباعتگرای) رائل شویم؛ اگر ویژگ)های طباع) دو فعل یتفاوت باشن) ،یکم اخمر) دربارۀ و
دو ناز یتفاوت خواه) بود و چناوچه افعال) دارای ویژگ)های) طباع) بودنال) کاله نهالا را درسالت
ی)سازد ،هر فعل دیگری که و ویژگ)ها را داشته باش) ناز درست خواه) بود.
سوئانبرو ،به رسم) از طباعتگرای) رائل است که بر طبالق و اوصالاف اخمرال) از اوصالاف
طباع) یتمایزانال)؛ هرچنال) کاله اوصالاف طباعال) یسالتلزم اوصالاف اخمرال)انال) .او نالوع دیگالر
طباعتگرای) 3را نایحتمل ی)دان) و ی)گوی) اگر «خوب» یا «درست» به کمک یفالاهام طباعال)
رابل تعریف باشن) ،هنگای) که دو نفر دربارۀ اوصاف طباع) یک فعل اتفاق نظر دارن) ،ایا دربارۀ
درست) و فعل با هم یخالفان) ،یا بای) واژهها را در یعنای) یتفاوت به کار برده باشن) یالا باله یالک
زباو صحبت نکنن) ،یعن) زباو یشترک) ن)ارن) (. Swinburne, 1993, p. 191
 .7پاسخ سوئینبرن به انتقادهایی علیه عینیتگرایی

سوئانبرو در پاسخ به این ِاشکال که اگر وارعاتهای) یستقل از ذهن در خار داریم ،پس این هماله
1. intuitionism
2. supervenience

 .3بر اساس نوع دیگر وصف اخمر) یک فعل هماو وصف طباع) است ،برای یثال ،گفته ی)شود :فعل درسالت ،فعلال)
است که سبب ایجاد باشترین شادی در باشترین افراد شود ،در اینجا «درست» به هماو یعنای باشالترین شالادی بالرای
باشترین افراد در نظر گرفته ش)ه است.

✺

 .۳استدالل سوئینبرن در دفاع از عینیتگرایی

سوئانبرو ،ایکام اخمر) را به دو دسته تقسام ی)کن) 7 :ایکام اخمر) یحض؛ ۵ 5ایکام اخمر)
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اختمفهای اخمر) برای چاست  1اذعاو ی)کن) که این ایالر کاله اسالت)اللهالا در زیانالۀ خاصال)
ینجر به اتفاق نظر نشود ،نشاودهن)ۀ این ناست که اگر انساوها به ر)ر کالاف) عارالل و کوشالا باشالن)،
نتوانن) به اتفاق نظر برسن) .از سوی دیگر ،یک) از دالیل) که سبب ی)شود افراد در یسالائل اخمرال)
نسبت باله یسالائل دیگالر دشالوارتر باله توافالق برسالن) ایالن اسالت کاله در یبایال اخمرال) ،اغالوا 2و
غارعقمن) بودو باشتر از یوزههای دیگر است؛ زیرا یااو اخمق و رفتار ارتباط نزدیک) وجود دارد و
فرد با تغاار دی)گاهش بای) رفتارش را ناز تغاار ده) ( . Swinburne, 1993, p. 195به اعتقالاد سالوئانبرو،
یا با تکاه بر اصول اخمر) ضروری  -که یورد توافق همگاو است  -ی)توانام بسالااری از ینازعالات
اخمر) را فرونشانام و ایکام دیگر را از این اصول ضروری استخرا کنام (. Swinburne, 1993, p. 198
پاسخ سوئانبرو به ِاشکال دیگر که و را اینگونه تقریر ی)کن) ،وارعاتهای طباعال) ،یسالتلزم
وجود دالیل) برای انجام و فعل ناستن) ،این گونه است که کم پاش ی) ی) که یال باله غالذا یالا را
وادار نکن) که برای ب)ست وردو و ار)ام کنام .کم پاش ی) ی) که بطور کل) «خواسالت» علالت
عمل نشود .از اینرو ،ی)تواو ادعا کرد که وارعاتهای طباع) یتضمن دالیل) برای انجالام افعالال
هستن) .از نجا که ویژگ) ذات) ایکام اخمر) این است که با ادلالۀ فائقاله 3و خاالر غالالب 4یالرتبط
هستن) .جای شگفت) ناست که وارعاتهای طباع) یسالتلزم ایکالام اخمرال) باشالن) ،از ایالنرو،
چوو وارعاتهای طباع) یستلزم وجود دالیل) برای انجام افعالان) ،دی)گاه) که رائل به شالکاف
یااو ایکام اخمر) و وارعاتهای طباع) است ،رد ی)شود ( . Swinburne, 1993, p. 203از اینرو،
از دی)گاه او وارعاتهای طباع) ی)توان) الزام ور باش).

 .1برای یثال ،شای) کس) بگو ی) :یجازات اع)ام ،تأثار بازدارن)ه دارد و فردی دیگر رائل شود که چنان تالأثاری نال)ارد ،اگالر
ً
اختمفنظر دو فرد ناش) از ایری وارع) باش) ،اختمف نظرهای یربوط به ایور وارع اصوال رابالل فاصالله هسالتن) ،ایالا
یشاه)ه ی)کنام که یت) زیان) که طرفان بح به اتفاق نظر ی)رسن) و برای یثال ،به این نتاجه ی)رسالن) کاله اعال)ام
تأثار بازدارن)گ) دارد ،همچناو یمکن است در درست) یجازات اع)ام اختمفنظالر داشالته باشالن) ،بنالابراین ،باله نظالر
ی)رس) که وارعاتهای عان) رادر به یل اختمفنظر اخمر) ناستن).

2. temptation
3. overriding reasons
4. over-all goodness
5. pure moral judgments

یمکن« 1.ایکام اخمر) یحض» و ایکای) هستن) که ص)رشاو یتک) بر یقایق طباع) ناسالت.
این گزارهها اگر صادق باشن) ،ص)رشاو ضروری و اگر کاذب باشن) ،در نهایت ،ناینسجم هستن):
تلق) یا از اخمق چناو است که یعنا ن)ارد ،فرض کنام که هم جهان) یانن)  Wوجالود داشالته
ً
باش) که در و ،فعل  Aخطا باش) و هم جهان) وجود داشته باش) یانن) * Wکاله دراقالا یماثالل W
ِ
ِ ً
است یگر اینکه در یحاط  ،*Wفعل  Aصواب باشال) .نتاجاله ایالن یال)شالود کاله یقالایق ینطقالا
ِ
اخمر)  B ،Cو  Dرا داشالته باشال)،
غار
صفات
فعل)
اگر
«
که
ضروریای ب)ین شکل وجود دارن)
ِ
ً
اخمرال)  D ،Eو  Fرا داشالته
غاالر
صالفات
فعلال)
اگر
«
،
»
د
بو
خواه)
خوب
خمرا
در این صورت ا
ِ
ً
باش) ،نگاه اخمرا رباح /ب) خواه) بود» و رس عل) هذا .اگر یقایق اخمر)ای وجود دارنال) ،در
این صورت ،یقایق اخمر) ضروری و واجب وجود خواهن) داشت ،یعن) اصالول کلال) اخالمق
(سوئانبرو ،7011 ،ص . 770سوئانبرو ،در توضاح یقایق نوع دوم ی)نویس):

۹21
بهار ۹۳۱۱
پژوهشی اخالق پژوهی | شماره
علمیی۔ پژوهشی
فصلنامه علم
۹۳۱7
شماره || ۳7پاییز
فصلنامۀ

امر الهی
و
الزامها
ی
اخالقی
 :بررسی
و نقد
ٔ
رابطه
دین و
اخالق
…

اخمر) یمکن (یثل نچه که شما دیروز انجام دادی) ،خوب بود ص)رشاو از
یقایق
ِ
اخمر) یمکن(یثل نچه که دیروز انجام دادی) ،غذا دادو به گرسنه
برخ) یقایق غار
ِ
اخمر) ضروری (یثل هرگونه فعل غذا دادو به گرسالنه،
بود و [ نازم از برخ) یقا ِیق
ِ
ِ
ِ
خوب است یتفرع ی)شون) (سوئانبرو ،7011 ،ص. 770

اخمر) یمکن ،ایکای) هستن) کاله تالا یال)ی اخمرال) و تالا یال)ی بالا رلمالرو
در یقابل ایکام
ِ
غاراخمر) یرتبط هستن) .ص)ق و کذب چنان گزارههای) به دو عایالل بسالتگ) دارد :گالزارههالای)
َ
یاک) از عالم وارع ،یربوط به ویژگ)های طباع) و افعال و دیگالری گالزارههالای ضالروری بالرای
پاون) یااو ویژگ)های طباع) افعال با ویژگ) اخمر) نها (. Swinburne, 1993, p. 203
از اینرو ،سوئانبرو یعتق) است که در اخمق هم بای) ایکام اخمر) خاص) به عنالواو پایاله،
صادق در نظر گرفته شون) تا به واسطۀ نها ص)ق و کذب ایکام دیگر اثبات شود .همانن) فلسالفه
در اخمق هم ی)توانام گزارهای که روشنتر است را برای اثبات گزارههالای دیگالر بالهکالار بالریم و
هماوطور که فلسفه را دانش) عان) ی)دانام و نتایج ورا درست یا نادرسالت توصالاف یال)کنالام،
ی)توانام ایکام اخمر) را همان اینگونه توصاف کنام.
در بسااری از زیانههای اخمر) ،یااو یردم اشتراک نظر وجالود دارد و از همالان یبنالای یشالترک
ی)تواو برای فرونشان)و ینازعات بهره برد؛ اگالر چاله در اخالمق تمالایمت هالر فالرد و وسوسالههالای
1. contingent

✺

غار عقمن) ،رسا)و به اشتراک نظر را ر)ری دشوارتر از یوزههای دیگر ی)کن) ( Swinburne, 1993, p.

 . 206بنابراین ،سوئانبرو رائل ی)شود که یا دالیل خوب) برای عاناالت ایکالام اخمرال) و اثبالات
درست) و نادرست) گزارههای اخمر) داریم.
عالم یطلق است و بر خمف انساوها که در یوارد بسالااری هماننال) سالقط
خ)اون) از نجا که ِ
جنان و رتل از سر شفقت 1دربارۀ درست) یا نادرست) این افعال ابهام دارن) ،به همۀ یقایق اخمر)
گاه است و  -بر خمف انساوها که عوایل غار عقمنال) بالر انتخالابهایشالاو تالأثار یال)گالذارد -
ً
خ)اون) بر اساس اختاار یحض خود ،لزویا فعل) را کاله یال)دانال)  -در یجمالوع  -بهتالرین فعالل
است ،انجام ی)ده) و از انجام نچه که رائالل اسالت در یجمالوع بال) اسالت ،اجتنالاب یال)کنال).
ّ
بنابراین ،از دی)گاه سوئانبرو ،خ)ا از ایکام یحض اخمر) تخط) نمال)کنال) و از یاالاو ایکالام
ّ
ایکان) اخمر) بنا بر شرایط وهای) را که دلال) رویتر بر تحققشاو وجود دارد ،بر ی)گزین).
د) خدا و الزام اخالقی از دیدگاه سوئینبرن

اخمر) ایکان) الزام ورن).
(خ 0فرایان خ)ا ،به عنواو ایکام
ِ

(خ 0در وارع ،ی)ع) نقش خ)ا در ارتباط با الزایات و ایکام اخمر) است .ی)تواو و را اینگونه
ناز توصاف کرد« :فرایان خ)ا ،ینشاء تکالاف ایکان) اخمر) است» ،ایالا در ایالن رابطاله یال)تالواو
پرسا) :چرا بای) چنان ادعای) را پذیرفت به عبارت دیگر ،چهبسالا گفتاله شالود اگالر انسالاوهالا خالود
1. euthanasia

ٔ

با این توضاح اخار ،سوئانبرو یسئلۀ اصل) خ)ا و الزام اخمق را به یاطۀ یقایق ایکان) تحویل
ی)برد .سوئانبرو ،ادعای خ)اباوراو درباره ارتباط خ)ا با اخمق را چنان توصاف ی)کن):

امر الهی و الزامهای اخالقی :بررسی و نقد رابطه دین و اخالق…

سوئانبرو ،با توجه به تقسام یقایق اخمر) به یقایق یحض  /ضروری ،و یقایق ایکالان) ،بالر ایالن
باور است که فرایان و وجود خ)اون) هاچ تغااری در یقایق ضالروری ایجالاد نخواهال) کالرد و باله
عبارت دیگر ،نها را ایجاد نم)کن):
ً
دراقا به این خاطر که یقای ِق اخمر ِ) ضروری ،یقای ِق بالضرورهانال) ،وجالود و افعالال
ً
خ)ا اصم هاچ نم)توان) تفاوت زیادی در نها ایجاد کنال) ،ایالا وجالود و افعالال خال)ا
ی)توان) یوجب تفاوت فراواو در یقایق باالیکاو ،شود (سوئانبرو ،7011 ،ص . 777

۹2۱

ً
ی)توانن) بر اساس یقایق ینطقا ضروری ،ینازعات اخمر) خود را یل کنن) و خار و شر را تشخاص
دهن) .بنا براین ،از فرایان و الزایات اله) ب)ناازن) .سوئانبرو ال در پاسخ به این یسئله ،ی)نویس):
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با فرض ص)ق خ)اشناس) تویا)ی یا و به و وجالود خالود را باله نگه)ارنال)گ) خ)اونال)
ی)یونام و او این جهاو ناکو را در اختاار یا ررار داده است تا از و لالذت بالریم  ...خ)اونال)،
ینعم) با جود و سخاوت 1است .یک) از اساس)ترین تکالاف انسان) یا و اسالت کاله (در
ی) تواو اولاای نعمت خود را خشالنود سالازیم  ...خ)اونال) باله یراتالب بزرگتالرین یالنعم
یاست[ ... ،وم یا ب)ان)ازه ی)یوو خ)ائام 2.بنا براین ،اگر خ)اون) به یا بگوی) کاله کارهالای)
ً
را انجام دهام( ،در ی) تواو انجام وها وفافاله یالا یال)شالود؛ دراقالا همالاوطالور کاله (در
یقااس کوچک اگر پ)ر و یادریاو یا یکویت بگوین) که کارهای) را انجام دهالام ،انجالام
وها وفافه یا ی)شود ،به همان نحو (در یقااس بزرگتر اگر خ)اونال) باله یالا بگویال) کاله
کارهای) را انجام دهام ،انجام وها وفافه یا ی)شود .برای یثال ،اگر خ)اون) به یالا نگویال)
که به طور خاص یکشنبهها او را عبادت کنام ،وفافاله یالا نخواهال) بالود کاله در و روز او را
عبادت کنام ،ایا اگر بگوی) که یا یکشنبهها او را عبادت کنام این ایر وفافه یا یال)شالود ...
اگر خ)اون) بگوی) کاری را انجام دهام که به هر تق)یر انجام و وفافۀ یاست  ...وفافۀ یالا
نسبت به انجام و باشتر هم ی)شود .بنالابراین ،خ)اونال) ینشالاء تکالالاف اخمرال) اسالت،
یعن) اوایر او تکالاف اخمر) را ایجاد ی)کنن) (سوئانبرو ،7017 ،ص  ۰0۔ . ۰۵

است)الل سوئانبرو و پاسخ به او پرسش از چرای) ص)ق «خ  »0اینگونه رابل صورتبن)ی است:
( 7خ)اون) ،ینعم یاست و یا وجود خود و هر چه از و برخورداریم را به او ی)یونام.
( ۵اگر گزاره ( 7صادق باش) نگاه پاروی از فرایان خ)اون) وفافه یاست.
بنابراین:
3
( 0پاروی از فرایان خ)اون) وفافه یاست.
1. generous benefactor

نعمت یتعال) یا ناز است .او در هست ِ) یا بساار باشتر از وال)ینیاو دخال است .خ)اون) لحظه به
 .2به اعتقاد او« ،خ)ا ،ول) ِ
گر یا تنها به این دلال ی)توانن)
ی
د
ی
ها
ت
نعم
)
ول
و
کن)
)
ی
عطا
)
ان
ر
ا
ی
و
ر)رت
،
عرفت
ی
یا
به
کن)،
لحظه وجود یا را یفظ ی)
ِ
ینافع) را فراهم ورن) که خ)ا به نها ر)رت انجام چنان چازی را عطا نموده است» (سوئانبرو ،7011 ،ص. 77۵
 .3صورت دراقتر این است)الل ،اینگونه است که :یق)یۀ اول :اگر خ)اون) ینعم یاست و یا وجود خالود و هالر چاله از و
برخورداریم به او ی)یوو هستام ،نگاه پاروی از فرایان خ)اون) وفافه یاست .یق)یۀ دوم :خ)اون) یالنعم یاسالت و یالا
وجود خود و هر چه از و برخورداریم را به او ی)یوو هستام .بنابراین ،پاروی از فرایان خ)اون) وفافه یاست.

✺

نظر چن)ان) وجود ن)ارد .هماوگونه که سوئانبرو هالم تأکاال) کالرد
در باب گزاره ( 7اختمف ِ
اگر خ)اون) وجود داشته باش) نگاه وجود و بقای هر چازی به خ)ا وابسته است .در این یااو بای)
گزاره ( ۵را ی)لل کرد.
تأیا) گزاره ( ۵ادعا ی)کن)« :یک) از اساس)ترین تکالاف انسان) یا و اسالت
سوئانبرو ،در ِ
که (در ی) تواو اولاای نعمت خود را خشنود سازیم» .چرایال) ایالن تکلاالف باله اصالل اخمرال)
«شکر ینعم» 1باز ی)گردد که از و با عنواو « وجوب شکر ینعم» ناز یاد ی)شالود .ایالن اصالل را
ی)تواو اینگونه صورتبن)ی کرد:
(` ۵شکر ینعم ،وفافه است.

ّ
ی) نظر ررار داد:
در باب ارتباط بان ( ۵و (` ۵ی)تواو این توضاح را ِ

ایر اله) پل بزن) ،ادعا ی)کن) یک) از یصادیق شکر یالنعم،
سوئانبرو برای وکه از (` ۵به الزام ِ
خشنودی ینعم است و خشنودی ینعم با پاروی از فرایان او یمکن ی)شود؛ بنابراین:
(`` ۵پاروی از فرایان ینعم ،وفافه است.

( ۰اگر گزاره «پاروی از فرایان خ)اون) ،وفافه یاسالت» صالادق باشال) ،نگالاه فالرایان خ)اونال)
به عنواو ایکام اخمر) ،الزام ورن).
1. The Gratitude

ٔ

بنابراین ،با در نظر گرفتن یق)یات اخار ،ص)ق گزاره ( ۵یشخص است ،ایالا اینکاله «پاالروی از
ً
فرایان خ)اون) ،وفافه یاست» ،دراقا هماو چازی ناسالت کاله (خ  = 0فالرایان خال)ا باله عنالواو
ایکام اخمر) ایکان) ،الزام ورن) ارائه ی)ده) .یمکن است ارتباط یااو ( 0و «خ  »0چنال)او
روشن نباش) و از همانرو ،ی)تواو یق)یهای دیگر ب)او افزود:

۹۳۹
امر الهی و الزامهای اخالقی :بررسی و نقد رابطه دین و اخالق…

چگونه این وارعات که خ)اون) ،خالق است ،الزام به پاالروی از خواسالت او را توجااله
ی)کن) چگونه ی)تواو الزامها نسبت به خ)ا را از یفهوم فرینش ب)ست ورد پاسخ
طباع) این است که همه یخلورات نسبت به کسان) که با خلق نها نسبت به نها سود
رسان)هان) ،یوفف به سپاسگزاریان) .از اینرو ،الزام به انجالام ارادۀ خ)اونال) از یالک
الزام اخمر) کل) ناش) ی)شود [که عبارت است از این کهم انساوها یوفالفانال) تالا
فوای)ی که از دیگراو ب)ست وردهان) را جبراو کن) (. Sagi & Statman, 1995, p. 74

استلزام یااو یق)م و تال) ( ۰در سخناو سوئانبرو ناای)ه است ،ایالا شالای) بتالواو و را اینگوناله
توجاه کرد که ینشاء اتصال این یق)یه از دو یفهوم «الزام» و «وفافه  /تکلاف» بریال)خاالزد .اگالر بالا
رانوو اخمرال) ،یالک ایالر و نایشالروط
کانت همرأی باشام ،ی)تواو این رابطه را چنان تصویر کردِ « :
است و رابطه اراده با چنان رانون) ،وابستگ) تحت عنواو الزام است و «الزام» باله یعنالای راال) و بنال)
عمل است و این عمل را کانت تکلاف ی)خوان)» (نک :کانت ،93 ،701۵ ،ص  . 6بنابراین ،از وجا کاله
ارتباط تنگاتنگ) یااو وفافه  /تکلاف و الزام وجالود دارد ،وفافاله بالودو عمالل باله فالرایان خ)اونال)،
یستلزم الزام ور بودو نهاست.
ِ
ه) بررسی و نقد ادعای سوئینبرن مبنی بر وابستگی الزام اخالقی به الزام امراالهی

1

 .5آیا تبعیت از فرامین ُمنعم واجب است؟
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است)الل سوئانبرو بر درست) این که خ)اون) ینشاء تکالاف اخمر) است ،به این وابسالته اسالت
که بپذیریم «پاروی از فرایان خ)اون) ،وفافه یاست» (گزاره  0و این گزارۀ اخاالر در نهایالت ،بالر
ّ
درست) گزاره «پاروی از فرایان ینعم وفافه است» (گزارۀ  ، ۵یتورف است .بنالابالراین ،سالار نقال)
بای) یتوجه این یق)یه اخار باش) .ازاینرو ،بای) یشخص شود که چرا بای) (`` ۵را پالذیرفت .باله
عبارت دیگر ،بای) پرسا)« :چرا تبعات از فرایان ینعم وفافه است »
سوئانبرو ،در پاسخ به سؤال اخار ،از شباهت یااو ینعم بودو پ)ر و یادر و یکویت در ربالال
یا با ینعم بودو خ)اون) سود ی)جوی) .هماوگونه که یا وفافه داریم از فرایان پال)ر و یالادر خالود
به عنواو ول) نعمت خود تبعات کنام ،وفافه داریم از خ)ا هم به عنواو برترین ول) نعمالت خالود
تبعات نمایام ،ایا به نظر نم)رس) ،یا در یقابل پ)ر و یادر خود چنان وفافهای داشته باشالام .باله
عبارت دیگر ،گماو نم)رود یا از فرایان پ)ر و یادر خود تبعات ی)کنام؛ چوو ایشاو ول) نعمت
یا هستن) .از طرف دیگر ،یت) اگر یا چنان وفافهای داشالته باشالام ایالن الالزام یالک الالز ِام یطلالق
ناست .به بااو دیگر ،یا یا هماوطور که سوئانبرو (`` ۵را برای خ)ا باله کالار یال)گاالرد (`` ۵را
برای پ)ر و یادر خود بهکار ی)گاریم اگر پ)ر یا یادر به ین فریاو ده) که بروم و سالر همسالایه را
ببرم ،ین یلزم به اطاعت از این فریاو هستم جواب واضالح اسالت :خاالر .پالس اسالتفاده از ایالن
 .1در این بخش تنها ادعای سوئانبرو  -یبن) بر نقش خ)ا به عنواو الزام کنن)ه ایکام اخمر)  -را بررس) ی)کنام و روشن است
که نق) این ادعا ،به عنواو یک) از وجوه اتکای اخمق به دین ،نق) و بررس) رابطه دین و اخمق را ناز به همراه خواه) داشت.

✺

تمثال نم)توان) به تقویت یوضع سوئانبرو کمک کن).
از سوی دیگر ،وگونه که سوئانبرو با ش)ت از یحتوای اصل «الزام» تبعات از فالرایان یالنعم
دفاع ی)کن) ،به نظر نم)رس) که اصل «وجوب شکر ینعم» یستلزم اصل الالزام تبعاالت از اوایالر
ِ ً
باش)؛ ینعم نبای) ِانعام کن) از و جهت که انتظار داشته باش) انعامشون)ه یتمالا فالرایان او را اجالرا
کن) .به عبارت روشنتر ،شکر ینعم و خشنودی او ینطقا یستلزم تبعات از اوایر ینعم به صالورت
«وفافه» ناست .هماوگونه که دایز ( Adams, 2002, p. 253اذعاو ی)کن) ،اصالل «وجالوب شالکر
ِ
ینعم» در خوشبانانهترین یالت ،ی)توان) انگازهای برای اطاعت از فرایان اله) (یا شکر یالنعم
باش)؛ نه به عنواو یک وفافۀ اخمر).
از طرف دیگر ،یا الزام تبعات از فرایان ینعم (گزارۀ  ، ۵خود یبتن) بالر ایالر خ)اونال) اسالت
به عبارت دیگر ،یا این الزام ریشه در ایر خ)اون) دارد اگر گفته شود بله ،نگاه سالوئانبرو دچالار
یک دور ی)شود؛ زیرا از سوی) توجاه الزام تبعات از ایر خ)اون) یبتن) بر (`` ۵است و از طرف)
دیگر خود این الزام ،بر ی)ه از ایر خ)اون) است و اگر سوئانبرو به این پرسش پاسخ ینف) ب)ه)،
تنها راه) که ی)توان) این پاسخ را توجاه کن) ،این اسالت کاله (`` ۵را نالوع) از ایکالام ضالروری
اخمر) ب)ان)؛ زیرا اگر نوع) از ایکام ایکان) اخمرال) باشال) ،همالاو ِاشالکال دور رابالل تصالور
است ،ایا اگر یک یکم ضروری باش) نگاه ِاشکالهای ربل) وارد ی)شود؛ در یالال)کاله ایکالام
ضروری ،به جهت اطمر) که دارن) ،بای) یصوو از این اشکاالت باشن).
1
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 .1در یورد یکویت هم ی)تواو همان انتقاد را یطرح کرد.

ٔ

صرف نظر از انتقادات اخار ،اشکال دیگری هم بر دی)گاه سوئانبرو وارد ی)شالود کاله یبتنال) بالر
فرض تعارض یااو خارخواه) یحض و ر)رت یطلق خ)اون) است .فرض کنا) که شالکر یالنعم
یستلزم تبعات از اوایر ینعم (خ)اون) است .بر اساس این تلق) ،هر نچه ینعم از ین بخواهال) -
به عنواو ایکام اخمر)  -الزام ورن) .اگر اینگونه باش) ،نگاه اگر خ)اون) در الهای) به ین فریاو
ده) که برای پاشبرد اه)اف توسعهطلبانه دین خود ،عملاالات) انتحالاری در کشالور یجالاور انجالام
دهم و شماری از ساکناو و را به رتل برسانم ،ین یوفف به انجام چنان کالاری هسالتم .بنالابراین،

امر الهی و الزامهای اخالقی :بررسی و نقد رابطه دین و اخالق…

 .7الزام امر الهی و قدرت مطلق
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الز ِام ایر ینعم ی)توان) الزام انجام ایری رباح را توجاه کن) .یال ،پرسش این اسالت کاله یالا خال)ا
ی)توان) چنان فرایان) صادر کن) به عبارت دیگر ،یا ایر به انجام یک فعل ربالاح بالا خارخالواه)
خ)اون) در تنارض ناست پاسخ سوئانبرو به این پرسش این است:
روشن است که خ)اون) نم)توان) سبب شود تا کارهای) که باله هالاچوجاله وفافالۀ یالا
ناستن) ،وفافه یا شون) :خ)اون) نم)توان) سبب شود تا زار رسان)و به کودکالاو بالرای
سرگری) ،کاری صواب و درست) بهیساب ی) و این ایر ناشال) از خاالر یطلالق بالودو
خ)اون) است که به ارتضای و یا را به چناو کالاری ایالر نخواهال) کالرد؛ زیالرا ایالر باله
2
نادرست) ،خود نادرست است»( 1سوئانبرو ،7017 ،ص. ۰0
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با پذیرفتن این پاسخ ،نگاه یعضل تازهای سر بر ی) ورد« :اگر چنان است که سوئانبرو یال)گویال)،
نگاه خ)اون) رادر به الزام ایر رباح ناست و این با ر)رت یطلق خ)اون) ناسازگار است».
برای بررس) این یسئله و نظر سوئانبرو یق)یهای الزم است .پاسخ به یسئلۀ تعارض یااو الالزام
ایر اله) و ر)رت یطلق خ)اون) ،یبتن) است بر پاسخ باله دو پرسالش در رابطاله بالا ینشالاء تکالالاف
اخمر) که پاسخ به پرسش اول ناز بر پاسخ به پرسش دوم یتورف است .این پرسشها ب)ین شرحان):
(پ  7فرایان خ)اون) از و جهت الزام ورن) که خ)اون) به وها ایر کالرده اسالت یالا ایالن کاله
خ)اون) به وها ایر کرده است؛ چوو صرف نظر از هر ایر دیگری« ،به ذات خود» الزام ورن)
افمطوو ،پرسش دوم را در رساله اقیف ون از زباو سقراط ،اینگونه بااو کره است:
(پ  ۵یا خ)ایاو ،پارسای) را از و جهت که خوب است ،دوست دارن) یا پارسالای) در گالرو
دوست داشتن خ)ایاو است به عبارت دیگر ،یا خ)اون) به خار ایر ی)کن)؛ چوو خار اسالت یالا
چوو خ)اون) به و ایر کرده است ،خار است » (افمطوو ،7 ،70۹۹ ،ص . ۵77
پاسخ به (پ  7یوروف است بر پاسخ به (پ  ۵و باله عبالارت دیگالر ،در توجااله اینکاله خال)ا
ینشاء تکالاف اخمر) است ،ی)تواو اینگونه است)الل کالرد« :فالرایان خ)اونال) از و جهالت الالزام
ورن) که نچه خوب است الزام ور است و از سالوی دیگالر ،پارسالای) و خالوب) هالر چاالزی درگالرو
 .1نمونهای دیگر از پاسخ سوئانبرو ،چنان است« :نه وال)ین و نه خ)اون) هاچیک این یق را ن)ارن) که فردی را باله نچاله
که نادرست است ،ایر کنن) (بر یسب برخ) یقای ِق اخمر ِ) ضرور ِی دیگر » (سوئانبرو ،7011 ،ص . 77۵
 .2برای پاسخ) دیگر همانن) پاسخ سوئانبرو یبن) بر این که خارخواه) یحض خ)ا یانع از ارتکالاب فعالل ربالاح یال)شالود،
نکWainwright, 2005, p.  :
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 .1در ادایه ،به تباان این یورد از نگاه سوئانبرو پرداخته خواه) ش).

ٔ

اگر « = Eانجام فعل رباح» و « = Fایر کردو به انجام فعل رباح» باش) نگاه:
ً
( E 7اخمرا نادرست است.
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دوست داشتن و ایر و نه) خ)است .بنا براین ،هر نچه خ)اون) ب)او فریاو ده) ،الزام ورست».
این پاسخ در گذشته با نق)های بسااری یواجه ش)ه است ،از جملاله اینکاله :اگالر ایالر و یکالم
خ)اون) فعل) را خوب ی)سازد ،نگاه یکم خ)اون) باله اینکاله «دزدی ،خالوب اسالت» ،ینجالر باله
ش)و دزدی خواه) ش)؛ یال و که این ایر با شهود یا در باب ایکام اخمرال) ینافالات دارد.
خوب ِ
همان نکته پارایوو چرای) الزام ور بودو فرایان خ)ا از و جهت که ایر و فریاو خ)اونال) اسالت ناالز
رابل طرح است :اگر بگویام ،خ)اون) بهواسطۀ اراده و ر)رت یطلقاش هالر چاله بخواهال) را الزایال)
ی)کن) ،ی)تواو این پرسش را یطرح کرد که یا ایر خ)ا ی)توان) ایوری همچالوو شالکنجۀ کودکالاو
برای سرگری) یا کشتار جمع) انساوها را الزام ور کن) » در یقاقت ،به نظر ی)رس) برخال) کارهالا
ف)نفسه خار یا شر هستن)؛ چه خ)اون) بخواه) و یکم) بکن) و چه یکم) نکن).
ایا اگر شق دیگری از پرسش اول را بپذیریم و ربول کنام که فرایان خ)اون) از و جهت الزام ورن)
که یتعلق نها به عنواو ایکام اخمر) ،بهخودیخالود الالزام ورنال) ،نگالاه در پاسالخ باله پرسالش دوم
ی)توانام بگویام :خ)اون) بالهخوب) ایالر یال)کنال) چالوو بالهخالودیخالود خالوب اسالت .از دیال)گاه
سوئانبرو ،پاسخ (پ  ۵هماو است که پاش از این وردیم« :دستهای از یقایق اخمر) به روشالن)
ِ
اخمر)ان)؛ خواه خ)ای) وجود داشته باش) یا نه و برای یثال ،زار رسان)و به کودکاو بالرای سالرگری)
ً
یقانا نادرست است ،خواه خ)ای) وجود داشته باش) یالا ناله» (سالوئانبرو ،7017 ،ص  . ۰۵هماوگوناله کاله
روشن است ،سوئانبرو رائل ناست تمام یقایق اخمر) ،یا وابسته باله خال)ا هسالتن) و یالا اینکاله باله
تمای) یستقل از خ)این) ،بلکه او یعتق) است که ب)شک ،دستهای از یقایق اخمرال) وجالود دارنال)
که به هریال در فرض ع)م وجود خ)اون) هم خوب یا ب)ن) و او ایالن یقالایق ،را «یقالایق ضالروری
اخمر)» نایا)ه است 1.بر این اساس ،دی)گاه او در پاسخ به پرسش دوم را ی)تواو پاسخ) یال)ارل)
ً
رلم)اد کرد .بنابراین ،در دی)گاه سوئانبرو ،اوال ،ایر و نه) اله) یستلزم یسن و ربح افعال نم)شالود
و از سوی دیگر از نجا که خ)اون) ،خار یحض است و ایر به رباح ،خود رباح اسالت ،خ)اونال) ایالر
به رباح نخواه) کرد ،ایا ینتق)او سوئانبرو ی)توانن) است)الل) علاه او به تقریر ذیل ارائه کنن):

از سوی دیگر سوئانبرو ربول دارد که (« = wcwایر به انجام فعل نادرست ،نادرست است».
ِ
( F ۹نادرست است (نتاجه  7و wcw

1

ضرورت ینطق) بهازای هر فعل یمکن) یاننال)  Eو  ،Fاگالر -
(خ  ۵خ)ا خار یحض است = به
ِ

ً
در یجموع  -انجام  Eاخمرا بهتر از انجام  Fباش) ،نگاه خ)ا  Eرا انجام خواه) داد.

( ۵اگر (خ  ۵صادق باش) ،نگاه به ضرورت ،خ)ا  Fرا انجام نم)ده).
( 1اگر  ۵صادق باش) ،نگاه ر)رت و اراده او یح)ود خواه) ش).
( ۵ر)رت و اراده خ)اون) نایح)ود است.
( 70چنان ناست که خ)ا خار یحض است.
با ربول رون) است)الل اخار ،است)الل فرع) ذیل هم صادق است که:
اخمر) الزام ور باشن).
( 77اگر ( 70صادق باش) ،نگاه چنان ناست که فرایان خ)ا به عنواو ایکام
ِ
( 7۵فرایان خ)ا به عنواو ایکام اخمر) الزام ور ناستن).
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به نظر ی)رس) ،سوئانبرو یق)یات پاش از ( ۵را ربول دارد و از این نظر یشکل) وجالود نال)ارد،
بالودو خال)ا و
بنابراین گزاره ( ۵را هم ی)پذیرد؛ زیرا بر اساس تحلال سالوئانبرو از خاالر یحالض ِ
نادرست) ایر کردو به  ،Fخ)اون) به ضرورت نقاض  Fرا انجام خواه) داد.
از سوی دیگر ،اگر خ)ا بهضرورت ،نتوان)  Fرا انجام ده) ،نگاه یح)ودیت) در رال)رت او وجالود
دارد؛ زیرا ضرورت انجام  /ع)م انجام ،ر)رت بر ع)م انجام  /انجام را بر نمال)تابال)؛ بنالابالراین (1
هم صادق خواهال) بالود ،ایالا خال)اباوراو یعتقال) باله ( ۵هسالتن) و بالرای رال)رت خ)اونال) ،هالاچ
یح)ودیت) رائل نم)شون) .اگر ( ۵را بپذیریم ،نگاه بای) بپذیریم که خ)اون) ی)توان)  Fرا انجالام
ده) .به عبارت دیگر ،خ)اون) ی)توان) ایر به انجام فعل رباح کن) .اگر این نتاجه ،درسالت باشال)
نگاه تحلال سوئانبرو از خار یحض بودو خ)اون) ،نادرست است و خ)اونال) از و جهالت کاله
ر)رت یطلق است ،نم)توان) «خار یحالض» باشال) .اگالر سالوئانبرو ایالن دیال)گاه را بپالذیرد کاله
ً
خ)اون) خار یحض ناست ،نگاه نم)توان) ی)ع) اخمرا الزام ور بودو اوایالر الهال) باشال)؛ زیالرا
ً
یمکن است فرایان خ)اون) ،فرایان) ض) اخمر) باشن) و فرایان ض) اخمرال) شالهودا ،الالزام ور
 »wcw« .1کوتهنوشت عبارت « »it is wrong to command what is wrongاست.

✺

ناستن)؛ بنابراین ،فرایان خ)اون) ینشاء تکالاف اخمر) ناستن).
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1. moral truth
2. necessary moral truth
3. contingent moral truth
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سوئانبرو  -بر اساس تفکاک) که یااو یقایق اخمر) ی)نه)  -به این یسئله اینگونه پاسخ ی)ده):
هماوطور که پاش از این بااو ش) ،از نگاه سالوئانبرو دو نالوع یقاقالت اخمرال) 1وجالود دارنال):
3
 7یقایق اخمر) ضروری؛ ۵ 2یقایق اخمر) ایکان).
اخمر) ضروری ،و دسته از یقایقان) که به صورت گریزناپذیر و تحالت هالر شالرایط)،
یقایق
ِ
َ
ب)توجه به این که اکنوو عالم در چه شرایط) است ،صادقان) .این یقالایق اصالول رفتارنال) .اصالول)
همانن) این که « دی) بای) به وع)هاش وفا کن)» یا «کشتار انساوهای ب)گناه نادرست است».
ر) ایکان) و دسته از یقایق اخمر) هستن) که به دلاالل وجالود اوضالاع و ایالوال
یقایق اخم ِ
خاص) در جهاو صادقان) ،ایا این که این یقایق اخمر) تحت این شرایط ص)ق ی)کنن) ،خالود
وارعات) ضروری ست؛ چوو اگر و اوصاف طباع) که ینشاء یقایق اخمر) هسالتن) را باله طالور
کایل توصاف کنام ،نگاه و یقایق اخمر) در این شرایط نم)توان) ایکان) باش) ،بلکه ضروری
است (. Swinburne, 1993, pp. 191-192
بر اساس دی)گاه) که سوئانبرو بر پایۀ تمایز یااو یقایق اخمر) ضروری و یقایق اخمرال)
اخمرال) ضالروری نمال)تالواو گفالت کاله ایالن یقالایق
ایکان) ارائه داد ،دستکم دریورد یقالایق
ِ
یح)ودیت بر ر)رت و ارادۀ خ)اون) یحسوب یال)شالون)؛ زیالرا همالاوطور کاله نالاتوان) در تغااالر
یقایق ینطق) ،ر)رت و ارادۀ خ)اون) را نف) نم)کن) ،ناتوان) در تغاار یقایق اخمرال) ضالروری
ناز ینافات) با ر)رت و ارادۀ او ن)ارد .از سوی دیگر ،دربارۀ یقایق اخمر) ایکان) ی)تالواو گفالت
خ)اون) ی)توان) این یقایق را تغاار ده) (. Swinburne, 1993, p. 210
به عبارت روشنتر ،پاسخ سوئانبرو ،بر اساس این پاشفرض که ایالور ضالروری و یمتنالع در
یاطه ر)رت هاچ یوجودی ررار نم)گارن) ،یق)یه ( ۵را به چالش ی)کش) .بر این اساس ،عال)م
رادر یطلق بودو خ)ا ب)او یعنالا ناسالت کاله رال)رت
یح)ودیت ر)رت خ)ا رابل ربول ناست؛ زیرا ِ
خ)ا بر همه چاز یت) ایور ضروری و یمتنع هم یحاط است ،بلکاله ایالور ضالروری و یمتنالع از

دایره ر)رت خ)ا به صورت خاص و از یفهوم ر)رت به طالور عالام ،خالار یال)شالون) .از ایالنرو،
ناتوان) خ)ا از یکم و الزام کردو بر ایوری نظار «کشتن انساوهای ب)گناه ،ب) است» ،باله عنالواو
یک یقاقت ضروری اخمر) ،یناف) ر)رت خ)اون) ناست .به همالان ترباالت ،اسالت)الل فرعال)
یاصل از گزاره ( 77و ( 7۵هم دچار یشکل است؛ زیرا این است)الل یبتنال) بالر پالذیرش گالزاره
( 70بود در یال) که با ِّرد گزاره ( ، ۵گزاره ( 70هم یردود است و خ)اون) همچنالاو یال)توانال)
خار یحض باش) و در نتاجه فرایان او ینشاء تکالاف اخمر) در نظر گرفته شود.
ِ
و) نقد و بررسی پاسخ سوئینبرن به مسئلۀ تعارض الزام امر الهی و قدرت مطلق
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جاناتاو برگ ،در تحلال دی)گاه سوئانبرو نافر به تفکاک یقایق اخمر) و ر)رت خ)ا ی)نویس):
ً
این که ب)ریم) و رساوت بر یسالب ذات خالود خطاسالت ،ایتمالاال یالک یقاقالت
ضروری اخمر) است و از اینرو ،خ)اون) نم)توان) رساوت را بر یسب ذات و خار
گردان)؛ یت) اگر بخواه) ،ایا این ایر که پرتاب کودکالاو از سالاختماو بلنال) [کالاریم
خطاست ،یک یقاقت اخمر) ایکان) است؛ زیرا ی)تواو جهان) عجاب و غریب را
ً
تصور کرد که در و پرتاب کودکاو از بلن)ی پاای)هالای) کالایم یتفالاوت از نچاله کاله
َ
بهطور بالفعل در این عالم دارد ،داشته باش) ،یمکن است فازیک و رواوشناس) چناو
یتفاوت شود که پرتاب ش)و از ساختماوهای بلن) ،لالذتبخش ،باله صالمح و یتال)
برای سمیت) ضروری باش) .خ)اون) با ر)رت کایل) که برای [ایجادم هر یک از ایالن
جهاوهای یحتمل دارد ،ی)توان) به اختاار خود این یا و جهاو را برگزین) کاله پرتالاب
کودکاو در و ،خوب یا ب) باش) .از اینرو ،خ)اون) ی)توان) یقایق ایکالان) را تغااالر
ده) (برگ ،8935 ،ص  388۔ . 380
بر اساس این توضاح که «خ)اون) ،ی)توان) یقایق ایکان) اخمر) را تغاار ده)» ،ی)تواو نتاجاله
گرفت که پس ،سوئانبرو ی)پذیرد «خ)اون) ،رادر است که الزام باله یقالایق ایکالان) اخمرال) را
تغاار ده)» ،ایا ی)تواو این ادعای اخار را که «خ)اون) ،بهرغم این که نم)توان) کس) را یلالزم باله
انجام نقاض یقایق ضروری اخمر) کن) ،ی)توان) یلزم به انجام نقاض یقایق ایکان) اخمرال)
کن)» به چالش کشا).
ّ
فرض کنا) ،با بهرهگاری از تمثال برگ ،دو جهاو  W1و  W2رابل تحقق باش) ،با این تفاوت که:
ِ

✺

( 70در جهاو  ،W1پرت کردو کودکاو از ساختماو بلن) ،سبب یرگ وها ی)شود.
و
( 7۰در جهاو  W2پرت کردو کودکاو از ساختماو بلن) برای سمیت) وها ضروری است.
ایکان) اخمرال)  -یتنالافر بالا گالزاره ( 70و
با ربول این دو گزارۀ ی)تواو به شکل زیر ،دو یقاقت
ِ
گزاره ( - 7۰صورتبن)ی کرد:
یتنافر با گزاره (: 70
(ح  7پرت کردو کودکاو از ساختماو بلن) ،ب) است.
یتنافر با گزاره (: 7۰
(ح ۵پرت کردو کودکاو از ساختماو بلن) ،خوب است.
اگر این گزاره ها درست باشن) ،نگاه دو الزام اخمر) بر اساس گزارههای (ح  7و (ح  7رابل بااو است:
( 77در جهاو  W1پرت نکردو کودکاو از ساختماوهای بلن) الزام ور است و
با توجه به نکات اخار ،یطالب) وجود دارد که بر اساس دی)گاه سوئانبرو نم)تواو پاسخ) به نها داد:

ٔ

 .7بر اساس دی)گاه سوئانبرو ،خ)اون) رادر اسالت نالهتنها بالا برگزیال)و هالر یالک از دو جهالاو
توصاف ش)ه ،یقایق ایکان) (ح  7و (ح  ۵را تغاار ده) ،بلکه ی)توانال) الالزامهالای یترتالب بالر
وها را ناز تغاار ده) و از این جهت او هنوز رادر یطلق است ،ایا پرسش) اینجا رابل طرح است:
ّ
ً
یا خ)اون) ی)توان) با تحقق جهاو  ،W1یت) با فرض درست) (ح  7و ب)وو دلال اخمرالا کالاف)،
ّ
فرض درست) (ح  ۵و بال)وو دلاالل
با
یت)
،
( 77را تغاار ده) و یا یا خ)ا ی)توان) با تحقق W2
ِ
ً
اخمرا کاف) 7۹( ،را تغاار ده)
ب)شک ،پاسخ سوئانبرو به این پرسشها ،ینف) است ،ایا ایالن اشالکال) بالر او ناسالت؛ زیالرا او
ّ
اذعاو ی)کن) که یقایق ایکان) پس از تحقق و بنا بر یقایق ضالروری اخمرال) ،ضالروری هسالتن).
این یورد را ی)تواو اینطور تفسالار کالرد کاله یقالایق) نظاالر (ح  7و (ح  ۵در ذات خالود یقاقتال)
ّ
ایکاو ینطقال)
ایکان) هستن) ،ول) پس از تحقق دارای ضرورت بالغار ی)شون) و ضرورت بالغار با ِ
یناف) ناست .بنابراین ،خ)ا در یک جهاو یعان نم)توان) در هماو جهاو و ب)وو تغاار دیگالر یقالایق

امر الهی و الزامهای اخالقی :بررسی و نقد رابطه دین و اخالق…

( 7۹در جهاو  W2پرت کردو کودکاو از ساختماوهای بلن) الزام ور است.

۹۳۱

ایکان) اخمر) ،الزایات اخمر) را تغاار ده).
ضروری اخمر) یا یقایق
اخمر) ،خواه یقایق
ِ
ِ

 .۵ایا فرض کنام دو زیاو  T1و  T2وجود دارن) ،بهطوری که  T1زیان) پاش از خلقت هالر دوی
 W1و  W2است و  T2زیان) پس از خلقت وها .بر اساس دی)گاه سالوئانبرو ،رال)رت خال)ا در T1
نسبت به گزینش و فرینش هر یک از  W1و  W2برابر و یکساو بوده است و بنابراین ،نسالبت باله هالر
یک از ( 77و ( 7۹ناز چنان خواه) بود ،ایا ر)رت خ)اون) در زیاو  T2یح)ود خواه) ش)؛ زیالرا
ّ
ر)رت ( 77نخواه) داشت .این ب)او یعناست کاله
با تحقق  W1ر)رت بر ( 7۹ن)ارد و با خلق ِ W2
اخمرال)
ر)رت خ)اون) از جهان) به جهان) دیگر در گالزینش الزایالات اخمرال) بر یال)ه از یقالایق
ِ
شهود خال)اباوراو اسالت.
ایکان) تغاار ی)کن) و این با وجوب ذات) خ)اون) ینافات دارد و این یناف) ِ
سوئانبرو ،تأکا) دارد که «ر)رت» ،صفت) ذات) است و صفات ذات) یک چاز صفات) هستن) که ذات
نم)توان) و را از دست ب)ه) .بنابراین ،نسبت ر)رت خ)ا از  T1به  T2تغاار کرده است و این نشالاو
از و دارد که ر)رت خ)اون)  -بنا بر تلق) سوئانبرو  -ذات) او ناست (سوئانبرو ،7017 ،ص  ۰1۔ . ۰۵
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 .0خ)اون) با خلق  W1نسبت به تغاار الزایات  W2یح)ود ش)ه است .خ)اون) برای ایالن کاله
ّ
بتوان) الزایات  W2را یحقق کن) ،چارهای ن)ارد جز این که یقایق غار اخمرال) و را تغااالر دهال).
برای نمونه ،خ)اون) بای) شرایط) را ایجاد کن) که جاذبه از یاالاو بالرود و فازیولالوژی بال)و انسالاو
بهگونهای تغاار کن) که پرش از بلن)ی برای و خوب باش) ،ایا گماو نم)رود این تغاارات جالز در
سایۀ تغاارات بساار دیگر یقایق یا یت) نابودی کل  W1یمکن باش) .یالا خال)ا یال)توانال) چنالان
ً
کاری بکن) به وارع ،یا خ)اون) ی)توان) دالیل اخمرا کاف) برای این یورد داشته باش)
یا خ)اون) ،یق دارد چنان کاری کن) اینها پرسشهای دیگری هستن) کاله پاسالخ سالوئانبرو
ی)طلب) .بنا براین دی)گاه سوئانبرو پرسشهای ب)شمار دیگری را ایجاد خواهال) کالرد و نشالاو از
و دارد که است)الل او ناتمام است.

…

نتیجهگیری

از نچه تاکنوو در باب رای سوئانبرو گفته ش) ،روشن ی)شود که او در باره ارتباط دیالن و اخالمق،
عالالم یطلالق و
«اخمق» را از و جهت وابسته به دین ی)دان) که خ)اونال) باله عنالواو رالادر یطلالقِ ،
خارخواه یحض ،ینشاء تکالاف اخمر) است .بنابراین ،او ادعا ن)ارد که فهم و درک یفاهام اخمر)

✺

۹1۹

ٔ

امر الهی و الزامهای اخالقی :بررسی و نقد رابطه دین و اخالق…

وابسته به دین است ،بلکه یعناشناس) اخمر) ربط و نسبت) به ایر و نه) خ)اون) ن)ارد .از اینرو ،او
ّ
تقریری از نظریه ایر اله) را ی)پذیرد که تنها یتکفل پاسخگوی) به چنان رابطهای است.
ایا بررس) ادعا و انگاره سوئانبرو نشاو داد که این این ادعا با یشالکمت) یواجاله اسالت .او در
پاسخ به این پرسش که چرا بای) ایر خ)اون) را الزام ور دانست ،باله اصالل «ضالرورت اطاعالت از
فرایان ینعم»  -بر اساس اصل «ضرورت شکر ینعم»  -یتمسک ی)شود ،ایالا ربالول اصالل اول و
ابتنای و بر اصل دوم ،چن)او خال) از ِاشکال ناست .در نتاجه ،سوئانبرو  -در خوشالبانانهتالرین
یالت  -ی)توان) ادعا کن) که «وجوب شکر ینعم» ی)توان) انگازش الزم برای اطاعت از فالرایان
خ)اون) و یا  -در توسعهیافتهترین تقریر  -تبعات و اطاعت از الزایات اخمر) را فراهم ورد.
از سوی دیگر ،پاسخ سوئانبرو به یسئلۀ تعارض یااو خارخواه) خ)اون) و ر)رت یطلق کاله
بودو خ)است ،تنها ی)توان) تعارض بالر یال)ه
بر ی)ه از ادعای او یبن) بر ینشاء تکالاف اخمر) ِ
تعارض بر ی)ه از ایکام اخمر) ایکان)
از الزایات ایکام ضروری اخمر) را یل کن) و در یل
ِ
با پرسشهای) یواجه است که است)الل او را ناتمام ی)گردان).
با توجه به نکات پاشگفته ،به نظر ی)رس) که سوئانبرو بای) «ینشاء تکالالاف اخمرال) بالودو
اخمر) ایکالان) دارنال)؛ زیالرا تکالالاف
خ)اون)» ،را و تکالاف) در نظر بگارد که ریشه در یقایق
ِ
بر ی)ه از یقایق
اخمر) ضروری ،هماوگونه که از فحوای کمم او هم بری) ی) ،ضروری به نظالر
ِ
ی)رسن) ،ایا نکتۀ دیگری که در دی)گاه سوئانبرو یغفول یان)ه است ،پاسخ به این پرسش اسالت
ً
که :ینظور از «ینشأ بودو» در اینجا دراقا چه یعنای) ی)توانال) باشال) .یالا ینظالور ایالن اسالت کاله
خ)اون) این یقایق اخمر) ایکان) را وضع ی)کن) بعا) است سوئانبرو بتوانال) چنالان ادعالای)
اخمر) ایکان) لوازم یقایق اخمرال) ضالروری
داشته باش)؛ زیرا هماوگونه که فرض ش) ،یقایق
ِ
هستن) و کس) نم)توان) وها را وضع کن).
به عبارت دیگر ،در این نگاه «اخمق» یستقل از دیالن اسالت .بنالابراین ،بهتالرین پاسالخ) کاله
سوئانبرو در اینجا ی)توان) ب)ه) این است که بگوی) :خ)ا از و جهالت ینشالأ ایکالام اخمرال)
است که وها را برای یا یعرف) ی)کن).
به عبارت دیگر ،واسطه در کشف یاست و نه واضع وها .بنا براین ،ینظالور از الالزام ور بالودو
فرایان اخمر) اله) این ناست که چوو خ)ا نها را بااو کرده و واضع نهاست ،پس ایالن فالرایان
الزام ورن) ،بلکه این فرایان از و جهت الزام ورن) که خ)اون) ایرکنن)ه به وها ب)او جهت اسالت
که وها ایکام اخمر) ایکان) بر ی)ه از ایکام اخمر) ضروری هستن).
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