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بازخوانی نظریه متافیزیکی رابرت آدامز در باب ارزش
و مقایسه آن با آموزه تشکیک وجود مالصدرا


چکیده
ٔ
دربیاره خیوبی ارائیه کیرده کیه بیه
رابرت مری هاو دامز  -فالسوف اخالق معاصر  -نظرییهای وجودشیناختی
ّ
ٔ
ّ
م) نظر دامز ،نوعی خوب ِی ذاتی است کیه از و بیه «علیو»،
«نظریه شباهت با خ)ا» شناخته میشود .خوبی ِ
یوزه نظریهپردازی دامز هم خوبی اخالری و به تعبار او « ّ
تعبار میکن) .با این یالٔ ،
علو اخالریی» را شیامل
میشود و هم و دسته از خوبیهای ذاتی غار مرتبط با اخالق ،ماننی) خیوبیهیای زیبیاییشیناختی را دربیر
خوب برتر و مص)اق تام و کامل خوبی است و خوبی امور دیگیر ناشیی از
میگارد .به اعتقاد دامز ،خ)اون)ِ ،
ِ
بودو» هر چازی بستگی به شیباهت
شباهت نها با خ)اون) است .بنا براین« ،خوبی» یا به تعبار دامز« ،عالی ِ
ٔ
و با خ)اون) دارد .یکمت ص)رایی  -بر اساس ٔ
موزه تشکاک وجود  -باالترین مرتبه وجود ،یعنی ذات یق را
دارای باالترین خار میدان) و خار بودو مراتب دیگر را به مازاو نزدیکیشاو به ذات خ)اون) ارزیابی مییکنی).
دامز ،گر چه تباانی الهااتی برای غایت اخالق ارائه میده) ،اما نظری ٔه او در پاسخ به مبنای بناادین غار الهااتی
در اخالق ،برای رهایی از اشکال خودسرانگی ،ناکیام مانی)ه اسیت .در ایین مقالیه ،ضیمن مقای ٔ
سیه «نظریی ٔه
ِ
ٔ
فلسفه ص)رایی ،تالش میکنام برخی نوارص این
متافازیکی دامز» در باب ارزش با «نظری ٔه مراتب وجود» در
نظریه را بر اساس تفکر موجود در فلسفۀ اسالمی برطرف سازیم.
کلیدواژهها
رابرت دامز ،ر ٔ
ابطه اخالق و دین ،نظری ٔه متافازیکی دامزٔ ،
موزه تشکاک وجود ،خوبی ،ارزش.
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مقدمه

ٔ
به ٔ
گفته فالاپ کوئان ،تقریبا از ربع خر ٔ
عالریه
سی)ه باسیتم و در مایاو فالسیوفاو تحلالیی دیین
دوبارهای به اخالق مبتنی بر امر الهی 1پا)ا ش)ه است .)Quinn, 2000, p. 53( 2رابرت مری هاو دامز
یکی از این فالسوفاو تحلالی است که به طور گستردهای از وابستگی اخالق به دین یمایت کرده
است .دامز در ثار خود و بهویژه در کتاب خو های نلدود و نانلدود 3 ،تیالش کیرده اسیت
تمام یقایق اخالری را در چارچوبی الهی به خ)اون) وابسته کن) و ب)ین ترتایب ،پاونی)ی عمایق
مااو دین و اخالق ایجاد کن) .جامز فورد ،این کتاب دامز را منبعی پرمحتوا برای کسانی میدان)
ٔ
که ر ٔ
فلسفه م)رو پیگاری میکنن)) .(Ford, 2002, p. 411دامز امتاازش بیر
ابطه دین و اخالق را در
اخالق خ)اباور را این میدان) که تالش کیرده تیا بیه صیورت ریشیهای از ابتنیای
دیگر فالسوفاو
ِ
اخالق بر دین دفاع کن) و کتاب خود را اینگونه معرفی میکن):
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به نظرم ،منصفانه است که بگویام بسیااری از فالسیوفاو اخیالق امیروزه موافقنی) کیه
خ)اباوری ،به فرض پذیرفته شی)و ،میتوانی) مبناهیایی بیرای اخیالق ارائیه دهی) کیه
ّ
دستکم ارزش توجه و بررسی ج)ی دارن) .در عان یال ،من تا کنیوو تبایان فلسیفی
بهروز و جامعی از چگونگی چارچوب دینی برای اخالق ،تا وجا کیه میرا ریانع کنی)،
اعیی ماهایت «خیوب» و
ن)ی)هام .چنان تباانی نبای) خود را بیه موضیوعات نسیبتا انتز ِ
ٔ
«درست» مح)ود کن) ،بلکه همچنان بای) شاوههایی را توضاح ده) که به وسیاله نهیا
ٔ
شالوده تفکر اخالریی را غنیا بخشین) .ایین کتیاب
مفاهام متنوع دینی بتوانن) اساس و
تالش میکن) تا تباانی از این دست ،ارائه کن) (.)Ford, 2002, p. 4
نظریهپردازی دامز در ٔ
یوزه اخالق را میتواو به دو رلمرو مهیم تقسیام کیرد :رلمیرو «خیوبی و

ب)ی» و رلمرو «درسیت و نادرسیت» .در هیر دو رلمیرو ،دامیز از تبایان دینیی دفیاع میکنی).
با این یال ،بای) توجه داشت که در و چارچوب دینی کیه دامیز بیرای اخیالق ،طیرح میکنی)

1. divine command ethics

 .2به ٔ
گفته کوئان ،یک شکل از اخالق دینی که در مساحات و اسالم برجسته بوده است ،رول به اصالت ار ٔ
اده الهی است.
در مساحات ،غالبا فرض میشود که این وابستگی به ار ٔ
اده الهی از مسار اوامر خ)اون) تحقیق میپیذیرد و از ایینرو،
رول به اصالت ار ٔ
اده الهی را «اخالق مبتنی بر امر الهی» ناما)هان) (.)Quinn, 2001, p. 1702

3. Adams. R. M. (1999). Finite and Infinite Goods; A Framework for Ethics. Oxford: Oxford

University Press.

✺

محوریترین مفهوم ،مفهوم خوب است؛ بهگونهای که بر مفاهام دیگر اخالری و به ویژه مفیاهام
درستی ،نادرستی ،لزوم و وظافه ،تق)م مفهومی دارد و زمانهای برای تباان مفیاهام دیگیر فیراهم
ٔ
میکن) 1.دامز برای تباان مفاهام در ٔ
نظرییه امیر الهیی را
یوزه درست ،نادرست و الز ِام اخالری
پاشنهاد میده) 2.به این معنا که ٔ
همه الزامهای اخالری از اوامر و نواهی خ)ایی که خوب اسیت
یوزه خوب و ب) اخالری از ٔ
سرچشمه میگارن) ،اما برای تباان مفاهام در ٔ
نظریه امر الهی استفاده
نمیکن) ،بلکه با پاشفرض گرفتن نظریهای در باب خوبی ییا ارزش ،بیه تبایان لیزوم اخالریی
نظریه دامز دربارۀ خوبی یا به تعباری « ٔ
ٔ
نظریه ارزش دامز» ایین اسیت کیه خ)اونی)
میپردازد.
ّ
تنها مص)اق تام و کامل خوبی است و خوبی امیور دیگیر از شیباهت نهیا بیا خ)اونی) ناشیی
ٔ
میشود .از این نظریه میتواو با عنواو « ٔ
ٔ
دربیاره
نظریه دامیز
نظریه شباهت» یاد کرد .از اینرو،
ٔ
ٔ
نظریه شیباهت او در بیاب ارزش مبتنیی شی)ه
نظریه امر الهی است که بر
الزام اخالری ،نوعی
ٔ
است .در وارع ،دامز با پاشفرض گرفتن خوبی خ)اون) است که به دفیاع از نظرییه امیر الهیی
میپردازد و بر و است که اوامر الهی در صورتی الیزام اخالریی ایجیاد میکننی) کیه از خی)ای
خوب صادر ش)ه باشن).

 .1برای شنایی باشتر با ین اصطالیات ،نک :موسوی ،70۵7 ،ص ۵۔.7۴
ّ
نظریه امر الهی را ارائه داد ،اما این ٔ
 .2دامز ،نخست تفسار رایج از ٔ
نظریه سنتی رایج با مشکالتی روبهرو بود .این نظرییه
در سطح معناشناختی بود و ِاشکال مهم و این بود که ملح)او ناز معنای درست و خطا را میداننی) .از ایینرو ،گیام
نخست دامز در دفاع از این نظریه ،این بود که تقریر معناشناختی از و را به رلمرو یهود و مسیاحات اختصیاص داد.
کلمه «خطا» در ٔ
در نظر وی ،هاچگاه ملح)او نمیتوانن) از ٔ
نظریه امر الهی ،معنای «مخالفت بیا امیر الهیی» را اراده
کنن) ( .)Adams, 1973, p. 98در گام بع)ی ،از مح)ودسازی نظریهاش به رلمرو یهودی۔مساحی دست برمیدارد و
این مشکل را از طریق تفکاک مااو سطح معناشناختی و متافازیکی یل میکن) .او در این مریلهٔ ،
نظریه امر الهی را
به عنواو نظریهای در باب ماهات یقایق اخالری مطرح میسازد ،نه معنای مفاهام اخالری .او با تمایز نهیادو مایاو
معنای «خطا» و ماهات و ادعا میکن) که معنا و موارد استعمال ٔ
کلمه خطا برای تعاان چاسیتی و ماهایت و کیافی
کنن)ه خقاقت خطاست؛ هرچن) ٔ
ناست .مخالفت با اوامر الهی ،بااو ٔ
کلمه «خطا» به معنای مخالفت با اوامیر الهیی
ناست (( .)Adams, 1979, p. 136برای مطالعه باشتر ،نک :موسوی ،7011 ،ص77۹۔.)7۵0
3. intrinsic goodness
4. excellence
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از این جهت ،الزم است برای شنایی با دی)گاه دامز نکاتی را دربارۀ ماهات و یقاقت خوبی
در ٔ
نظریه او ب)انام.
 .7خوبی در ٔ
ّ 4
نظریه دامز به معنای نیوعی خیوبی ذاتیی 3اسیت؛ کیه از و تعبایر بیه «علیو»
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میکن) ()Adams, 2006, p. 6؛
علو یا خوبی ذاتی در ٔ
ّ .۵
نظریه دامز به گونیهای از خیوبی اشیاره دارد کیه فیی نفسیه سیزاوار
تحسان و عشقورزی است ( )Adams, 1999, p. 19؛
 .0خیوبی ذاتییی در برابییر دو معنییای دیگییر از «خییوبی» اسییت 1:خییوبی ابیزاری 2و خییوبی
شخصی)Adams,1999, p. 83( 3؛
« .۴خوب» در ٔ
نظریه شباهت دامز ،تق)م مفهومی بر دیگر مفاهام اخالری  -مانن) درسیتی،
نادرستی و لزوم  -دارد (.)Adams, 2002a, p. 439
نظریه ارزش دامز ،یعنی ٔ
الزم به ذکر است که ٔ
نظریه او دربارۀ خیوبی ،تنهیا بیه رلمیرو خوبیهیای
اخالرییی اختصییاص نیی)ارد ،بلکییه نظریی ٔیه او شییامل خوبیهییای غاییر اخالرییی ماننیی) ارزشهییای
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زیباییشناختی هم میشود ()Adams, 1999, p. 83؛ زیرا خوبی بیه معنیای ّ
علیو در غایر اخیالق هیم
کاربرد دارد و از این جهتٔ ،
نظریه دامز ٔ -
درباره یقاقت خوبی  -نظریهای عام بهشمار میرود.
خوبی ذاتی در نظر دامز تشکاکپذیر است ،اما او در این بخش باالترین ٔ
درجه خیوبی ذاتیی را
اراده نمیکن)؛ به این معنا که ارزش ذاتی و با رطع نظر از هر گونیه رابطیهای لحیاظ شیود ( Adams,
 .)2006, p. 24اصوال برخی ان)یشمن)او اخالری «ارزش ذاتی» را مفهومی پاچا)ه میداننی)« .ارزش
ٔ
ان)یشه نها به معنای ارزشی است که یک شیء بهخودیخود دارد ،ب)وو و که هاچ ییک
ذاتی» در
از روابط و شیء را با انساوها یا موجودات ٔ
زن)ه دیگر لحاظ کنام(.)Bond, 2001, p. 1745
در این مقاله ،ابت)ا شریی اجمالی از روش تفکر دامز در نظریهپردازی اخالری ارائه میدهام
ٔ
و سپس ٔ
نظرییه دامیز بیر اسیاس
نظریه او دربارۀ خوبی را معرفی میکنام .در ادامه ،به بازخوانی
ٔ
موزه تشکاک وجود ص)رایی خواهام پرداخت.
روششناسی رابرت آدامز

روش دامز در بح از مفاهام اخالری این اسیت کیه پیاش از هیر چایز ،بیه تبعایت از برخیی
ّ
م) نظر دامز در نظریهاش ناست.
 .1این دو معنا ِ
 .2مفا) بودو چازی برای چازهای دیگر؛ instrumental goodness
 .3از این خوبی به خوب زیستی ( )well beingهم یاد میشود.

✺

 .1برای گاهی از دی)گاه پاتنم در اینباره ،نک:

Putnam. “Explanation and Reference”, “The Meaning of Meaning” and “Language and Reality”, in
Mind, Language and Reality, pp. 196-290.
 .2برای گاهی از دی)گاه کریپکی ،نک:
Kripke S. A. (1972) Naming and Necessity. In: Davidson D., Harman G. (eds) Semantics of Natural
Language. pp. 253-355, 763-69.
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فالسوفاو زباو معاصر ،یا معناشناختی مبایی را از یای متیافازیکی نهیا جی)ا میکنی).
ٔ
به ٔ
فلسفه زباو رویکرد تحلالی صرف به فلسیفۀ اخیالق
گفته او ،امروزه بر اثر تحوالت ج)ی) در
یعنی پاشبردو مبای تنها در رالب تحلال معانی پذیرفته ناست .او معتق) است که بسیااری از
اورات نمیتواو از راه تحلال معنا به یقاقت و ماهات شیء پی برد .برای مثال ،کاربراو از زمیاو
وضع ٔ
کلمه « ب» معنا و موارد استعمال و را بهخوبی میدانن) ،اما ماهایت یقاقیی و بیهعنواو
 H2Oبرای نها ناشناخته بود .ییال ،بررسییهای معناشیناختی ایین کلمیه میا را بیه ماهایت و
نمیرسان)؛ زیرا معنای ٔ
ٔ
ییوزه
کلمه « ب»  H2Oناست .دامز ،در ص)د است این رویکیرد را بیه
امور غار طباعی و از جمله اخالقّ ،
تسری ده) (.)Adams, 2002a, p. 15
در وارع ،تفکاک مااو یا معناشناختی و یا متافازیکی مبای از ثار متفکرانیی چیوو
هاالری پاتنم 1و کریپکی 2غاز ش) و مبنایی روی برای انکار ٔ
نظریه سمانتاکی پوزیتاویسم فیراهم
ورد .به گفته ریچارد مالر ،این دو متفکر توانستن) باشتر فالسوفاو را متقاع) کنن) که غالبا محتوا و
متعلق یک واژه را که در ادعاهای ناظر به وارع استعمال میشیود ،نمیتیواو از طرییق تحقایق در
موارد استعمال و واژه تعاان کرد؛ زیرا متعلق چنان واژههایی به ویژگیهای عانی محاط شخص
اسییتعمالکنن)ه بسییتگی دارد و ممکیین اسییت خییود شییخص از و ویژگیهییا بیییاطالع باشیی).
با این یال  -به عقا)ۀ مالر  -گر چه این ان)یشه بیه انکیار پوزیتاویسیم میانجامی) ،کیاربرد ایین
ان)یشه باشتر در انواع طباعی رابل دفاع است و برای و که ٔ
یوزه اخالق را هم شامل شود و بهویژه
ٔ
دربیاره محتیوا و
براساس این ان)یشه ،بتواو از وارعگرایی در اخالق دفاع کیرد ،ابتی)ا الزم اسیت
َ
متعلق واژهها ،نظریهپردازی مناسبی ارائه داده شود (.)Miller, 2001, pp. 1157-1158
دامز هم تصریح میکن) که طرح این رویکرد دربارۀ انواع طباعی شهرت بسااری یافته است و
ٔ
نحوه طرح مبای به گونهای است که گویا این رویکرد تنها برای انواع طباعی ساخته و پرداختیه
درباره ر ٔ
ٔ
ابطه ماهات با معنا و در نتاجیه
ش)ه است ،اما او معتق) است که در این رویکرد به نکاتی
ر ٔ
ابطه متافازیک با معناشناسی اشاره میشود که زمانه تعمیام و بیه انیواع غایر طباعیی را فیراهم
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ٔ
عقا)ه دامز در امور غار طباعیی و از جملیه مفیاهام
میکن) ( .)Adams, 2002a, p. 15در نتاجه ،به
اخالری ناز رضاه از همان ررار است .بسااری از مردم معنای کلمه «خوبی» و موارد استعمال و
ٔ
کلمیه
را میدانن) ،ب)وو و که به یقاقت خوبی علم داشته باشن) .بنابراین ،بح دربارٔه معنیای
ٔ
درباره یقاقت و ماهات «خوبی» کیه بحی
«خوبی»  -که بحثی معناشناختی است  -با بح
متافازیکی است ،تفاوت دارد.
دامز روش معناشناختی صرف را در فلسفۀ اخالق کافی نمیدان) و معتق) است بیرای تبایان
ماهات مقوالت اخالری بای) از روش متافازیکی که غار از روش تحلال زبیانی اسیت ،اسیتفاده
کرد .از اینرو ،معناشناسی اخالراات به روش دامز راه را برای متافازیک اخالراات که متمیایز از
ٔ
درباره ماهایت ویژگیهیای
معناشناسی است ،باز میکن) .در متافازیک اخالراات «فرضاههایی
اخالری که متمایز از معنای اصطالیات اخالری است» ( ،)Adams, 2002a, p. 440مطرح ش)ه که
در ص)د توجاه نها برمی یام .در عان یال ،از نظر دامز مااو ماهات و معنا و بنا بیر ایین ،مایاو
جنبه معناشناختی و ٔ
ٔ
جنبه متافازیکی بح رابطه وجود دارد و بر اساس همیان رابطیه اسیت کیه
میتوانام وجوه ترجاحی را برای گزینش یکی از فرضاههای متافازیکی باابام .الگویی کیه دامیز
برای این مقصود به کار میبرد این اسیت کیه در معناشناسیی اصیطالیات اخالریی ،بیه دنبیال
وساله ویژگی پاش ٔ
ٔ
گفته و اصطالیات ُپر گردن) .سپس با توجه بیه
نقشهایی بگردیم که بای) به
این نقشها دریابام که ک)ام تباان ماهوی برای این ویژگی مناسبتر است.
وساله معنا یا شای) بهطور عامتر به ٔ
نچه به ٔ
وساله استعمال کلمات ارائه میشود ،نقشیی
است که ماهات بای) ایفا کن) .اگر نامزد وای)ی وجود داشته باش) که به بهتیرین نحیو
این نقش را بهعه)ه گارد ،و نامزد ماهات و شیء است (.)Adams, 2002a, p. 16

البته ،از دی)گاه دامز ،معناشناسی اصطالیات با تباانهای متافازیکی  -کیه کیامال بیا ییکدیگر
متفاوتان)  -سازگاری دارد و اینگونه ناست که هر معناشناسیای تنها با ییک تبایان متیافازیکی
تناسب داشته باش) .از اینرو ،بای) برای گزینش یکی از تباانها وجوه ترجاح و را بیر تباانهیای
دیگر پا)ا کنام (.)Adams, 2002a, p. 440
ٔ
دامز با استفاده از الگوی پاشگفته ،دالئلی را به سود نظریه متیافازیکی خیود در بیاب یقاقیت
خوبی ارائه میده) که در ادامه ،بااو میکنام .البته ،دامز نمیخواه) با تحلال معنای «خیوبی» بیه
یقاقت و برس) ،ولی به عقا)ۀ او از وجا که معنای خوبی اشاره به نقشی دارد که یقاقت خیوبی
ٔ
دربیاره
ایفا میکن) ،میتوانام از راه جستوجو در شاخصههای معناشناختی این کلمه ،فهم خود را
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ٔ
نظرییه متیافازیکی خیود بهدسیت ورییم.
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اگر بخواهام ٔ
نظریه دامز را دربارۀ ماهات یا یقاقت خیوبی خالصیه کنیام ،بایی) بگیویام :خیوب
متعالی خ)اون) است و خوبی هر چاز دیگر شباهتی است که و چاز با خوب متعالی دارد؛ گرچیه
خیوب نامحی)ود و متعیالی و شیمار زییادی از
این شباهت ،شباهت نارصی است .در وارع ،نوعی
ِ
خوبهای مح)ود وجود دارن) .دامز  -در برخی ثارش  -این ان)یشه را که خوب امری وای) است
مطرح میسازد و معتق) است که میتواو از این دی)گاه دفاع کرد ( .)Adams, 2006, p. 19به تعباری،
میتواو گفت که دامز از نگرش تویا)ی در اخالق دفاع میکن) .تصور دامیز از متعیالی بیودو
خ)اون) نظار هماو تصوری است که افالطوو برای زیبای متعالی رائل است .بیر اسیاس دیی)گاه
افالطوو« ،مثال زیبا» معااری برای همه زیباییهاست و زیبایی ٔ
همه اشاای دیگر بیه ایین سیبب
است که شراکتی در این مثال دارن) .مثال زیبا ،ازلی و جاوداو است و زیبایی مطلیق و بیی رای) و
ٔ
ان)یشیه
شرط دارد .یال وکه زیبایی امور عادی ،نسبی است به همان رااس «خوب متعالی» در
خوب متعیالی
دامز ،ازلی و جاوداو است و خوبی مطلق و بی را) و شرط دارد .خ)اون) به مثابه ِ
معااری برای همه خوبیهاست و خوبی ٔ
همه اشاای دیگر بیه علیت شباهتشیاو بیا ایین خیوب
متعالی است .از اینرو ،مراد دامز از متعالی بودو «خیوب» ایین اسیت کیه ایین خیوب برتیری
همه امور خوب دیگر و ٔ
فوقالعادهای بر ٔ
همه مفاهام ما از خوب دارد؛ بهگونهای که در مقایسه بیا
خوب متعالی ،هر امر خوب دیگری نقص اساسی دارد (.)Adas, 2002a, pp. 13-14
ِ
بااو ر ٔ
ابطه مااو معنا و ماهات عرضه کرد ،با بررسی برخی
دامز با استفاده از الگویی که برای
شاخصههای معناشناختی دربارۀ خوبی به این نتاجه میرس) که این شاخصههای معناشیناختی
ٔ
نظریه متافازیکی او دربارۀ ماهات خوبی را تکیا) میکننی) .یکیی از شاخصیههای معناشیناختی
خوبی در نظر دامز این است که چازهایی که وها را «خوب» مینامام ،متعلق عشیق و ّ
محبیت
ما هستن) .یکی از جلوههای عشق و ّ
محبت ما به امور خوب این است که در نخستان لحظیهای
که با امری خوب روبهرو میشویم ،و را تحسان میکنام و ٔ
جلوه دیگرش این اسیت کیه بعی) از
تحسان ،به و مال و رغبت پا)ا کرده و و را طلب میکنام (.)Adams, 2002a, p. 19
البته ،ما خالی اورات به اموری که خوب ناستن) ،عشق توأم با تحسان و مال داریم و به اموری
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نکته معناشناختی چه بسا دلالی علاه ٔ
که خوب هستن) ،عشق نمیورزیم .این ٔ
ٔ
دربیاره
نظریه دامز
ماهات خوبی ،یعنی « ٔ
نظریه شباهت» تلقی شود؛ زیرا اموری که شباه خ)اون) هسیتن) ،همیواره
تحسانبرانگاز و مطلوبان) و اموری که شباه خ)اون) ناستن) ،هاچ گاه ستودنی ناستن) ،اما دامز
این مسئله را نهتنها اشکالی بر ٔ
نظریه شباهت نمیانگارد ،بلکه بر عکس و را وج ِه تکیا)ی برای و
ِ
ٔ
نظریه میشمارد؛ زیرا در نظریه شباهت ه)ف و است که ماهات خوبی بهگونهای تعریف شیود
ٔ
خواسته انساو باش).
که مستقل از اماال و
بنابراین ،تصورپذیر است که گاهی مال کسی به چازی تعلق گارد که در وارع ،خوب نباش) یا
به چازی که خوب است ،مالی ن)اشته باش) .در وارع ،این اشتباهی است که افراد در پای)ا کیردو
امر خوبی که متعلق عشق است ،مرتکب میشون) .مسئله این ناست که کسی چازی را ب) ب)ان)
و به و عشق بورزد یا چازی را خوب ب)ان) ،ولی و را دوست ن)اشته باش) ،بلکه هر گاه کسی بیه
چازی عشق بورزد ،و را خوب میدان)؛ هرچن) ی در وارع ی اشتباه کرده باش) و و چاز «خیوب»
نباش) و چازهایی را که به نها مال و ّ
محبتی ن)ارد ،خوب نمیدان)؛ هرچن) ی در وارع ی اشتباه کرده
باش) و نها خوب باشن) .دامز با بهره گرفتن از این مطلب ،میگوی)« :خوب» نهتنها چازی است
که متعلق تحسان و مال است ،بلکه همچنیان دسیتکیم تیا انی)ازهای متعلیق تصی)یق و تکیای)
ررار میگارد ،یعنی بخشی از نقشی که خوبی ایفا میکن) این است که تصی)یق میشیود .البتیه،
صرف این که تص)یق میکنام چازی خوب است ،و را خوب نمیکن) و خوب بودو ییا خیوبی
هم این ناست .با وجود این ،اگر ما هاچ اعتمادی به تکیا) و تص)یق خیود ن)اشیته باشیام ،دیگیر
ٔ
خیود
کمترین دسترسی به مفهوم خوب نخواهام داشت و نخواهام توانسیت رابطیه شیناختی بیا ِ
خوب برررار کنام (.)Adams, 2002a, pp. 19-20
اگر بخواهام با توجه به شاخصههای معناشناختی پاشگفته ،توصافی کلی از امور خوب داشیته
ٔ
دربیاره خیوب مرتکیب
باشام ،چه میتوانام بااو کنام؟ با توجه به اینکه روشن ش) میا اشیتباهاتی
میشویم و گاهی اورات عشق و ّ
محب ِت ما به خطا میرود ،دیگر نمیتیوانام بگیویام کیه «خیوب»
چازی است که در وارع و همواره متعلق عشق ما ررار میگارد .به نظر دامز ،تنها چازی که میتوانام
ادعا کنام این است که «خوب» چازی است که برای ما خوب است که به و عشیق بیورزیم و و را
تحسان کنام و بخواهام با و مرتبط باشام؛ چه به وارع ،این کار را بکنام و چه نکنام .خالصیه ایین
که «خوب» چازی است که دوست داشتن و تحسان کردو و خوب باش) .به عبارت دیگیر ،یتیی
ارزش رائل ش)و برای چازی که خوب است ناز خوب است (.)Adams, 2002a, p. 20
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دهن)ه نکتهای مهم ٔ
دامز این مسئله را نشاو ٔ
درباره نقشهایی میدان) که دروو معانی اصیطالیات
ارزشی و هنجاری جاسازی ش)هان) .به ٔ
گفته دامز ،این نقشها «ارزشها را به ارزشهایی دیگر و ناز
به ویژگیهایی غار ارزشی زن)گی و جهاو پاون) میدهن)» (.)Adams, 2002a, p. 20
ّ
ورتی میگویام عملی ناعادالنه است ،مستلزم و است کیه تنفیر از و عمیل خیوب باشی) و
چناوچه مرتکب و شی)ه باشیام ،خیوب اسیت کیه از انجیام دادو و نیادم و پشیاماو باشیام.
به همانساو ورتی میگویام چازی زیبا است ،الزمهاش این است که تحسان و «خوب» باش).
بیودو» ارزشگیذاری و
بودو» چازی و «خوب ِ
در وارع ،در اینجا رابطهای منطقی مااو «خوب ِ
چاز وجود دارد .ورتی میگویام «الف» خوب است ،نهتنها مستلزم این است کیه خیوب اسیت
برای «الف» ارزش رائل شویم ،بلکه همچنان مستلزم و است که ارزشگذاری «الیف» مبتنیی
بر ارزش و خوبی خود «الف» باش)؛ نه مبتنی بر ارزشهای دیگری غار از و.
به عبارت دیگر ،هم «الف» خوب ذاتی است هم ارزشگذاری و .ذاتا خوب است که بیرای
معناشیناختی دامیز ممکین اسیت
چازی که ذاتا خوب است ،ارزش رائل شویم .یا این نکیات
ِ
ٔ
نظریه متافازیکی او را دربارۀ یقاقت خوبی تکیا) کنن)؟ یا میتواو گفت «اگر خوب است کیه x
را تحسان کنام و به و عشق بورزیم ،به این دلال است که  xبه نحیوی شیباه خ)اونی) اسیت»؟
ه)ف دامز این است که از این منظر شاه)ی برای ٔ
ٔ
درباره یقاقت خیوبی
نظریه متافازیکی خود
ٔ
کلمیه «خیوب» را تعایان کنی) و
عرضه کن) .او میخواه) با این برداشت معناشیناختی ،مرجیع
ٔ
درباره یقاقت خوبی بااب) که باشترین تناسب را بیا ایین فهیم معناشیناختی
نظریهای متافازیکی
ٔ
خوب یقاقی خ)اون) است و خوبی امور دیگر
داشته باش) .نظریه متافازیکی دامز این است که ِ
به سبب شباهتشاو با خ)اون) است .از وجا که او با بررسیهای معناشناختی نتاجیه گرفیت کیه
امر خوب ،و است که ارزش رائل ش)و برای و خوب باش) ،اکنوو میتوان) م)عی شود که این
نتاجه معناشناختی شاه) محکمی بر ٔ
ٔ
نظریه متافازیکیاش ناز هسیت؛ زییرا خ)اونی) موجیودی
است که تا باالترین درجه ،معاارهای ما را در این خصوص بر ورده کن) و بنا بر این ،خوب است
که برای چنان موجودی ارزش رائل شویم و عشق و تحسان و طلب ما به او تعلق گارد .یال ،اگر
خوب یقاقی را خ)اون) میدانا) ،برای امور دیگر هم ارزش
پرسا)ه شود که چرا با وجود این که ِ
رائل میشوی) و عشق و تحسان شما به نها تعلق میگارد ،دامیز پاسیخ میدهی) :زییرا نهیا بیه
نحوی شباه خ)اون) هستن) و از یا شباهتشاو به خ)اون) است که متعلق عشق و تحسیان میا
ررار میگارن) و خوب است برای نها ناز ارزش رائل شویم.

ٔ
واقعگرایی در نظریه شباهت
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ٔ
ٔ
عقای)ه
درباره خوبی ،وارعگرایانه باش) نه ایساسگرایانه 1.به
تالش دامز این است که دی)گاهش
دامز ،خوبی به ٔ
منزله یک ویژگی 2تلقی میشود که وارعاتی عانی و رابل شناخت است؛ بیه ایین
ٔ
ان)یشه ما میتوان) وجود داشیته باشی) ییا
معنا که وجود و بستگی به نوع تفکر ما ن)ارد و فارغ از
ٔ
درباره چازی تحقاق مییکنام
ن)اشته باش) .دامز ،مؤی) این دی)گاه خود را این میدان) که هر گاه
که یا خوب است یا نه ،با این فرض سخن میگیویام کیه امکیاو اشیتباه میا وجیود دارد؛ ییا در
ارزیابیهای خود همواره امکاو تصحاح دی)گاهماو را لحاظ میکنام .این نکات به نحوی ریوی
ٔ
درباره خوبی یمایت میکن) (.)Adams, 2002a, pp. 17-18
از وارعگرایی
ٔ
ٔ
ٔ
عقا)ه دامز ،در مریلیه متافازییک (یعنیی مریلیه تبایان ماهایت) ،دو گونیه واریعگرایی،
به
رابییل تصییور اسییت :وارییعگرایی در سییطح «فیرا اخییالق» و وارییعگرایی در «سییطح محتییوایی و
دروو اخالق»ٔ .
نظریه دامز در ٔ
امور غار از خ)اون) این بود که خوبی نها را بیه
باره ماهات
خوبی ِ
ِ
شباهتشاو با خ)اون) تعریف میکرد .یال ،به ٔ
گفته او وارعگرایی در اینباره را میتواو به دو معنیا
ٔ
دربیاره
دانست .وارعگرایی در سطح فرااخالق به این معناسیت کیه هیر گیاه کسیی از نظرییهای
یقاقت خوبی دفاع میکن) ،دالیلی که برای ص)ق و نظریه بهدست میده) ،دالیل عانی باشن)
و به خواست و نگرش شخص وابسته نباشن) و وارعگرایی در سطح دروو اخالق ایین اسیت کیه
ویژگیهای اخالری (خوبی یا ب)ی) ویژگیهای وارعی اشااء هستن) و فارغ از خواست و نگیرش
ما  -به صورت عانی  -در اشااء وجود دارن) (.)Adams, 2002a, p. 18
سطح فرا اخالق؛ در این سطح دالیل ص)ق ٔ
نظریه شباهت ،بیه منظیور ییافتن مبنیایی عانیی
مستقل از دی)گاه و ایساس ما برای ص)ق این نظریه ،مورد بررسی ررار میگارن)د و در پی پاسخ
به این سؤال است که یا یقاقت خوبی عبارت است از شباهت داشتن به خ)اون)؟
ٔ
نظرییه شیباهت ،تحقایق مییکنام کیه ییا
سطح دروو اخالق؛ در این سطح با فرض ص)ق
شباهت داشتن به چازی امری عانی است یا وابسته به نوع دی) ومنظیر افیراد .واریعگرایی در ایین
سطح در صورتی است که بگویام شباهت به خ)اون) ویژگیای است کیه اشیااء بیه طیور عانیی
ٔ
ان)یشه ما ن)ارد.
دارن) و ارتباطی به مال ،خواست و
1. emotivism
2. proprty
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دامز در ص)د است از نوعی وارعگرایی در سطح فرا اخالق یمایت کن) ،اما رائیل شی)و بیه
دور باطل مواجه میشود :اگیر خ)اونی) موجیودی
مبنای عانی برای ِ
ص)ق نظریه با ِاشکال وجود ِ
خوب یقاقی است و خوبی
است که به باالترین درجه معاارهای ما را بر ورده میکن) و بنابراینِ ،
امور دیگر ناز بر اساس شباهتشاو با خ)اون) تعاان میگردد؛ دوری که در اینجا به نظر میرس) و
است که ما خ)اون) را بر اساس معاارهای خودماو سنجا)هایم و او را مبنای عانی ایکام ارزشیی
خود یافتهایم .پس در سطح فرا اخالق ،راهی برای عانات ایکام ارزشی بهگونهای که و عانایت
مبتنی بر ایکام ارزشی نباش) ،وجود ن)ارد (.)Adams, 2002a, pp. 22-23
مبانی
دامز این نتاجه را میپذیرد و این انتظار را اصال عقالنی نمیدان) که ایکام ارزشی را از ِ
کامال عانی استخرا کنام ،بلکه مسئله این است که فرض این که ایکام ارزشی به صورت بساار
معقولی عانی هستن) ،فرض ّ
موجه و رابل ربولی است و این تمیام چایزی اسیت کیه دامیز ادعیا
ِ
میکن) (.)Adams, 2002a, p. 24
عقا)ه دامزٔ ،
ٔ
نظریه شیباهت  -در سیطح فیرا اخیالق  -بیه صیورت بسیاار معقیولی
پس ،به
میتوان) نظریهای وارعگرایانه و دارای مبنای عانی باش).
وارعگرایی در سطح دروو اخالق به این معناست که نشاو دهام شباهت داشتن بیه خ)اونی)،
ویژگیای عانی است و وجود و در اشااء وابسته به فکر و نظر ما ناست .در وارع ،سؤال این است
که رضاوت عانی در مورد شباهت داشتن امور به خ)اون) ،بر چه اساسیی صیورت میگایرد .ییا
کافی «خوبی» است؟
شباهت داشتن به خ)اون) ،شرط ِ
الزم «خوبی» و شرط ِ
ٔ
به اعتقاد دامز ،میتوانام وجه شباهتی مااو همیه امیور خیوب و ذات خ)اونی) پای)ا کنیام و
کیافی خیوب بیودو امیور اسیت ()Adams, 2002a, p. 31؛
شباهت داشتن به خ)اون) ،شرط الزم و ِ
هر چن) او میپذیرد که یافتن شباهت مااو موجودی کامل و موجودی نارص دشیوار اسیت ،امیا
معتق) است که موجود خوب با هر ٔ
مرتبه نقص ،میتوان) در سطحی عماقتر ،گونیهای شیباهت
ِ
مشترک با خوب برتر داشته باش) (.)Adams, 2002b, p. 476
دامز ،در این مسئله که معاار شباهت چاست و یا هر نوع اشتراکی در ییک ویژگیی از مقولیهٔ
ِ
اهمات» ویژگی اشاره میکن) (.)Adams, 2002a, pp. 32-33
شباهت است ،به عنصر «
ِ
اما «اهمات» را چگونه بای) تعاان کرد که عانیبودو شباهت خ)شهدار نشود؟ دامز ،طباعیی
ٔ
میدان) که در یک نظ ٔ
ٔ
دربیاره
مسیئله نگیرش خ)اونی)
ریه الهااتی برای نشاودادو چنان عاناتی به
ٔ
عقا)ه او ،خ)اباوراو میتوانن) اینگونه است)الل کنن) کیه معایار رطعیی
اشااء متوسل میشود .به

خود خ)است؛ هر جا که خ)اونی) اهمایت و شیباهت چایزی بیه
برای تعاان اهمات و شباهت ِ
ٔ
خودش را درک کن) ،وجا میتواو یکم به اهمات و شباهت کیرد .البتیه ،بیه عقای)ه دامیز ،میا
ناچاریم فرض کنام که مااو نگرش خ)اون) به اشااء و نگرش ما به اشااء ،وجیه شیباهتی وجیود
دارد و نگرش خ)اون) به اشااء رابل مقایسه با ریشههای داوریهای ما در موارد مهم اسیت .اگیر
ٔ
دربیاره
چنان فرضی نکنام ،به دوری باطل تن دادهایم؛ زیرا م)عی شی)هایم کیه نگیرش خ)اونی)
شباهت داشتن اشااء به او معاار شباهتداشتن اشااء به اوست (.)Adams, 2002a, pp. 34-35
ِ
ٔ
ٔ
بررسی نظریه متافیزیکی آدامز با توجه به آموزههای فلسفه اسالمی
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هنگامی که از وجود مبانی دینی برای اخالق سخن به مااو می ی) ،ممکن است معانی گوناگونی
از و به ذهن خطور کن) .مراد دامز از وجود مبانی دینی برای اخالق ،این است که با فرض وجود
خ)اون) ،ماهات «خوب» بر اساس یقایقی دربارۀ خ)اون) فهما)ه میشود (Adams, 2006, pp. 3-
 .)4در اینجا ابت)ا تالش میکنام با بهرهگاری از دی)گاههای برخی متفکراو اسالمی ،تفسیاری از
ٔ
نظریه شباهت دامز عرضه کنام و سپس بررسی کنام که اوال ،یا دامز توانسیته اسیت بیه هی)ف
خود (نشاودادو مبانی دینی برای اخالق به هماو معنایی که خود از و اراده کرده اسیت) دسیت
ٔ
درباره
یاب)؟ ثاناا ،به فرض که او به ه)فش رسا)ه باش) ،یا نظریهاش به همه سؤالهای اساسی ما
ر ٔ
ابطه دین و اخالق پاسخ میده)؟
پاش از این ،گفتام که دامز در ٔ
نظریه خود به تباان نوعی از خوبی میپردازد که از و با عنواو
« ّ
علو» یاد میکن) و این خوبی از دی)گاه او منحصر بهخوبی اخالری ناست و شامل خوبیهیای
غار مربوط به اخالق  -مانن) زیبایی  -هم میشود .بنیابراین ،او تیالش میکنی) نظرییهای در ٔ
بیاره
خوبی طرح کن) که هم شامل خوبیهای اخالری و هم خوبیهای غار مربوط به اخیالق شیود.
ٔ
از وجا که « ّ
شایسته تحسان و عشقورزی
علو» از دی)گاه دامز ،نوعی از خوبی است که فینفسه
است ،او ٔ
نمونه ّ
اتم این خوبی را خ)اون) میدان) و خوبی خ)اون) را نیه منحصیر در خوبیهیای
خوب یقاقی را خ)اون) میدان) و خوبی هیر امیر
اخالری ،بلکه فراتر از و میدان) .در وارع ،او ِ
دیگری را به مازاو شباهتش با خ)اون) تفسار میکن).
خار محضبودو وجود و شر بودو امور عی)می فیراواو سیخن
بسااری از متفکراو اسالمی از ِ
گفتهان) .این متفکراو وجود را از و جهت که وجود است خایر میداننی) و معتق)نی) کیه وجیود
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 .1در اینجا تنها به چن) نمونه از تعاباری که یاکی از چنان ان)یشهای است ،اشاره میکنام« :فالوجود من یا هو وجود
خار( »...شاخ اشراق ،۴ ،7010 ،ص )۵1؛ «فالوجود خار محض و کمال محض» (ابن سانا ،بیتا ،ص )۴۵۹؛
«فالوجود خار محض و الع)م شر محض» (مالص)را ،7 ،7۴70 ،ص )0۴7؛ «و کل وجود خار فی نفسه و لیاس
فی الوجود شر اصال» (رازی ،0 ،70۵7 ،ص .)0۵7
« .2و الوجود کله خار محض» (مالص)را ،۹ ،7۴70 ،ص )0۵7؛ «فکذلک کل وجود و کل اثر وجود من یا کونه
وجودا له و من یا کونه اثر وجود خار محض و یسن لاس ٍّ
بشر و ال رباح» (مالص)را ،70۵7 ،ص .)۵۵۹
 .3همچنان ،نک( :مالص)را ،7 ،7۴70 ،ص « .)0۴7فالوجود خار محض و الع)م شر محض فکل ما وجیوده أتیم و
اکمل فخاریته اش) و اعلی مما هو دونه فخار الخارات من جماع الجهات و الحاثاات یا یکوو وجیود بالعی)م و
فعل بالروه و  ...ثم الوجود الذی هو اررب الوجودات الاه».
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به هاچ وجه نمیتوان) ب) باش) ،بلکه هر گونه ب)ی و ّ
شری به امور ع)می باز میگیردد و اگیر میا
بعضی از چازهای موجود را ب) میدانام ،بیه دلایل جنبیههیای عی)می وهاسیت؛ نیه بیه دلایل
وجودشاو 1.مالص)را از جمله متفکرانی است که در مواضع متع)دی هر وجود و اثر وجودی را -
2
خایر محیض میدانی) و معتقی) اسیت کیه وجیود نمیتوانی) ربیاح باشی).
از یا وجودش ِ -
ٔ
ٔ
تشکاک وجود  -معتق) است که باالترین مرتبه وجود ،باالترین
افزوو بر این ،او  -بر اساس موزه
ِ
فوق کمال اسیت کیه همیاو ذات ییق
خار خارات وجود اکمل و ِ
خار را دارد و اعالم میکن) که ِ
دیگر وجود را به مازاو نزدیکیشاو به ذات خ)اونی) تعایان میکنی) و
است .او خار بودو مر
اتب ِ
ٔ
معتق) است که هر سلسله وجیودی کیه نزدییکتر بیه مبی)أ فیاض اسیت ،خارییت و افزووتیر
3
است (مالص)را ،7 ،7۴70 ،ص 0۴0۔ 0۴7؛ مالص)را ،۵ ،7۴70 ،ص .)770
چوو موجودات مراتب مختلف دارن) ،خارات و سعادات گوناگونن) .هر ان)ازه وجود کاملتر
و از ٔ
شائبه ع)م خالصتر باش) ،سعادت و مرتبه افزووتر است و بالعکس ،هر ان)ازه مشیوب بیه
وجیود ییق اسیت و پیس از و
ع)م و ظلمت باش) ،مقروو به شقاوت است .اکمل موجودات،
ِ
به ترتاب ،مفاررات عقلاه ،مفاررات نفساه ،افالک و اجسام زمانی (مالص)را ،70۹0 ،ص .)71۹
ٔ
درباره خوبی ،تا ٔ
ٔ
ان)ازه زیادی با ان)یشههای مالصی)را سیازگار اسیت .در اینجیا
ان)یشه دامز
ٔ
مقایسه تفصالی این دو ان)یشه را ن)اریم؛ ولی بیه نظیر میرسی)  -بیر اسیاس ان)یشیههای
رص)
ٔ
ٔ
ٔ
دربیاره
درباره خوبی میتواو عرضه کرد؛ گرچیه دامیز
مالص)را  -تفساری معقول از نظریه دامز
تشکاکی بودو مراتب وجود اظهار نظری نکرده است ،امیا بیه نظیر میرسی) تبایان او از خیوبی
ّ
میتوان) در این رالب ریخته شود .یال ،اگر وجود را ش)ت و ضعفپذیر و دارای مراتب بی)انام،
ذاتی «وجود» این است که در مراتب ضعاف و کششی به سیوی
میتوانام بگویام که خاصات ِ
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مراتب رویتر وجود دارد و این ِکشش هماو است که در ما به صیورت عشیق و تحسیان متبلیور
باالتر وجیود ،سیوق میدهی) و بیاالترین
می ٔشود .این ارتضای وجودی ماست که ما را به مراتب ِ
مرتبه وجود است که نشاوگاه باالترین ،اصالترین و عماقترین عشق و ّ
محبت ما ررار میگارد و
ما و را «خوب متعالی» مینامام.
این ان)یشه ،بهویژه از این نایاه تقویت میشود که فالسوفاو مسلماو مایاو مراتیب مختلیف
اتیب
وجود ،شوق و اشتااق را جاری و ساری میدانن) و معتق)ن) که مراتب پایان ِتر وجود ،بیه مر ِ
باالتر خود اشتااق دارن) .نها یتی در مواردی خار و خوبی را چازی کیه متعلیق اشیتااق باشی)،
ِ
تعریف کردهان) و علت خار بودو وجود و کماالت وجودی را ایین میداننی) کیه متعلیق اشیتااق
هستن) 1.مالص)را ناز همان معنا از «خار» را اراده میکن) و «خار» را چازی میدان) کیه متعلیق
طلب باش) 2.بر این اساس ،و مرتبه از وجیود کیه هیاچ ٔ
جنبیه عی)می در و راه ن)اشیته باشی)،
خار یقاقی و خوبی محض است و این مرتبه هماو ٔ
وجیود
مرتبه واجب است 3.به بایاو دیگیر،
ِ
ِ
واجب از نجا که وجود تام است ،متعلق اشتااق و معشیوق هیر موجیود دیگیری اسیت و ٔ
همیه
4
موجودات به و عشق میورزن).
یال ،اگر ٔ
نظریه دامز دربارۀ خوبی را مطابق با ان)یشههای پاشگفته تباان کنیام ،ایین سیؤال
مطرح میشود که یا میتواو این تباان را تباانی الهااتی به شمار ورد؟ به نظر میرس) این تباان از
و یا که سمت و سوی ٔ
همه نگرشهای اخالری ما را به سوی خ)اونی)  -بیه مثابیه بیاالترین
ٔ
مرتبه وجود  -میگردان) ،تباانی تویا)ی و الهااتی است ،امیا از و یای کیه عشیق و اشیتااق
موجودات به مراتب باالتر را مقتضای وجود میدان) ،نمیتواو و را تباانی الهاااتی شمرد.
به بااو دیگر ،این تباان از نجا که غایت ٔ
همیه خوبیهیا و از جملیه خوبیهیای اخالریی را
خ)اون) میدان) ،تباانی الهااتی به شمار می ی) ،اما چیوو مبنیای عشیق و تحسیانهای میا و بیه
« .1والخار بالجمله هو ما یتشوره کل شیء و ما یتشوره کل شیء هو الوجیود او کمیال للوجیود فاکیوو المتشیوق
بالحقاقه الوجود» (ابن سانا ،بیتا ،ص .)۴۵۹
« .2معنی الخار ما یؤثر عن) العقالء و یشتاق الاه االشااء و یطلبه الموجودات» (مالص)را ،7 ،7۴70 ،ص.)0۴0
« .3والوجود ال یقارنه ع)م ال ع)م جوهر و ال ع)م شیء للجوهر بل هو دائما بالفعل فهو خار محض ...فإذو لاس الخار
المحض اال الواجب الوجود بذاته» (ابن سانا ،بیتا ،ص .)۴۵۹
...« .4بل لکونه تام الوجود و فوق التمام یلایق بیه او یشیتاق الایه و یعشیقه کیل مین سیواه» (مالصی)را،۵ ،7۴70 ،
ص .)۵0۵
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تعباری مبنای نگرشهای اخالری ما در ٔ
باره خوبی را برخاسته از وجود بمیا هیو وجیود میدانی)،
نمیتوان) تباانی الهااتی انگاشته شود .در نتاجه ،اگر پرسا)ه شود :یا دامز توانسته است به ه)ف
خود ،یعنی نشاو دادو مبانی دینی برای اخالق دست یاب) ،پاسخ ما از این جهت مثبت است که
مراد او از وجود مبانی دینی برای اخالق ،این است که با فرض وجود خ)اون) ،یقایق اخالریی را
ٔ
درباره خ)اون) فهم میکنام و میبانام که بیه نحیو معقیولی میتیواو از چنیان
بر اساس یقایقی
ادعایی دفاع کرد .نمیتوانام ب)وو در نظر گرفتن خ)ا ،فهمی کافی از نگرشهای اخالریی خیود
داشته باشام .فهم کافی از یقاقت نگرشهای اخالری ،به این معناست که متعلق نها را بشناسام
و بنا بر تباانی که بااو ش) ،متعلق ٔ
همه نگرشهیای اخالریی میا خ)اونی) اسیت.با ایین ییال،
درباره راب ٔ
نظریه دامز به ٔ
ٔ
ٔ
طیه دیین و اخیالق پاسیخ
همه سؤالهای اساسی ما
نمیتواو گفت که
ٔ
میده) .او گرچه توانسته تباانی معقول از غایت اخیالق عرضیه کنی) ،دربیاره مبنیای عشیق و
اظهار نظری نمیکنی) و ممکین اسیت ایین،
تحسانهای ما و از جمله نگرشهای اخالری ما،
ِ
نقصی در دی)گاه دامز به شمار ی) که و را بر اساس ان)یشههای متفکراو اسالمی  -به شیریی
که گذشت  -میتواو برطرف کرد.
برای این که نقص دی)گاه دامز بهخوبی روشن شود ،بهتر است به این نکته توجه کنام که او در
سطح معناشناسی ،یکی از شاخصههای معنایی «خوب» را این میدان) که امیور خیوب متعلیق
خوب وارعیی میدانی)
عشق َو تحسان یقاقی ما ررار میگارن) و در سطح متافازیکی ،خ)ایی را ِ
که متعلق عشق و تحسان ذاتی و یقاقی ما ررار میگارد و خوبی دیگر امیور را شیباهت نهیا بیا
ِ
خ)اون) متعال تعریف میکن) .یال ،این سؤال پاش می ی) که اصوال ما چرا ذاتا به خ)اون) عشق
میورزیم .یا او خودش چنان اراده کرده است و ما را به ار ٔ
عاشیق خیود فریی)ه اسیت؟
اده خیود
ِ
اگر چنان است ،یا اگر خ)اون) به جای صفاتی که اآلو دارد صفاتی میداشت که میا نهیا را بی)
میدانام ،باز میتوانست در ما عشق به خودش را ایجاد کن) و کاری کن) که و صفات را خیوب
خود دامز هم تیالش میکنی) از
ب)انام؟ این مسئله ما را به خودسرانگی در اخالق میکشان) که ِ
این ِاشکال بپرهازد.
فیرض تعیالی وجیود
یکی از پاشفرضهایی که در اینجا میتوان) به کمک دامز باایی) ،پاش ِ
فرض اخالری ییا ارزشیی؛ یتیی بیه
خ)است .این پاشفرض ،وجودشناختی
است نه یک پاش ِ
ٔ
معنای عام و .بر اساس این پاشفرض ،رتبه وجودی خ)اون)  -در رااس بیا وجیود هیر موجیود
دیگری  -ش)ی)تر است و ٔ
مرتبه وجودی او باالتر از هر موجود دیگری است .یال ،میتیواو ایین
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فرضاه را مطرح کرد که صفات این موجود متعالی ،صفاتی هستن) که مقتضیای تعیالی و برتیری
وجودی او هستن) و او نمیتوان) صفاتی غار از نچیه دارد ،داشیته باشی) .در نتاجیه ،نمیتیوانام
بگویام که اگر خ)اون) واج) صفاتی بود که اکنوو نها را ب) میدانام ،نها را خیوب میدانسیتام؛
زیرا چنان موجودی دیگر خ)اون) نبود ،بلکه موجودی نامتعالی بود.
به بااو دیگر ،عشق و تحسان ذاتی ما همواره به موجودی متعالی تعلق میگارد که در رااس با
دیگر موجودات ،از باالترین ٔ
مرتبه وجودی برخوردار اسیت و چنیان موجیودی هرگیز نمیتوانی)
صفاتی غار از نچه تا کنوو دارد ،داشته باش) .اما یا چنان پاشفرضی به الهااتیبودو ٔ
نظریه دامز
لطمه نمیزن)؟ دامز ،خوب متعالی و برتر را خ)اون) میدان) و خوبی امور دیگر را هم بر اساس
شباهت نها با خ)اونی) تفسیار میکنی) .اگیر بخیواهام بیر اسیاس شاخصیههای معناشیناختی
«خوب» ،سخن بگویام ،بای) بگویام که عشق و تحسان ذاتی ما اصالتا به خ)اون) تعلق میگارد
و عشق ذاتی ما به امور دیگر ناز به دلال رابطهای است که نها با خ)اون) دارن) .ظاهر مسئله ایین
است که چنان تباانی از ارزشهای اخالری تباانی کامال دینی است و بیر وابسیتگی ارزشهیای
اخالری به خ)اون) تککا) میکن) ،اما با نگاهی عماقتر به مسئله ،درمییابام که در اینجا ،معایار
اساسی اخالق را معااری وجودشناختی دانستهایم و هر چن) خ)اون) متعلق عشیق و ّ
محبیت میا
ررار گرفته است ،علت این تعلق ّ
محبت ،وجود خ)اون) است.
ِ
دامز ،ویژگی خوببودو را از این یا که در خار  ،ماهاتی فارغ از نیوع ان)یشیه و خو ٔ
اسیته
انساو دارد ،با امور طباعی مانن) ب مقایسهپذیر میدان)؛ هرچن) «خیوبی» از دیی)گاه او ،امیری
فراطباعی است و ٔ
ریشه الهااتی دارد ،اما در اینجا نکته تکمل برانگایزی وجیود دارد .هنگیامی کیه
دامز ،شاخصههای معناشناختی «خوب» را بررسی میکن) ،برخی شاخصههای معناشناختی و
دوستشیاو
را به عالیق و ایساسات ما مرتبط میدان) .ما چازهایی را «خوب» میگویام کیه ذاتیا ِ
داریم و تحسان میکنام .مشابه این معناشناسیی ،در خصیوص انیواع طباعیی نایز وجیود دارد؛
برای مثال ،ما مادهای را « ب» مینامام که عطش ما را بیر طیرف میکنی) و بیه هنگیام تشینگی،
نوشا)و و برای ما لذتبخش است.
ِ
ٔ
سؤالی که در اینجا جلب توجه میکن) ،این است که چنان رابطه ایساسی و عاطفی بیا امیور
ّ
خوب ،از کجا نشکت میگارد .ر ٔ
روابیط علیی و وجیودی
ابطه ما با انواع طباعی مانن) ب ،از نوع
ِ
ٔ
درباره خوبی ناز میتواو گفت رابطهای وجیودی مایاو میا و امیور خیوب وجیود دارد؛
است .یا
بهگونهای که مااو وجود ما و وجود امور خوب رابطهای از نوع جذب و انجیذاب وجیود دارد کیه
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ّ
به صورت عشق و ّ
محبت ذاتی ما به امور خوب تجلی میکن) و تحسان ما را برمیانگازد؟ به بااو
دیگر ،مبنای این نگرش ما به امور خوب چاست؟
با نگاهی عماقتر به مسئله میتوانام دو سؤال اساسی را در این زمانه از یکدیگر تمااز دهام:

نتیجهگیری

غایت اخالق را خ)اون) میدانی) ،نظرییهای دینیی و چشیمگار ارائیه کیرده
دامز از این یا که ِ
است؛ ولی هنگامی که مبنای نگرشهای اخالری ما محل پرسش باش) ،به نظیر میرسی) دامیز
نمیتوان) پاسخی الهااتی به این مسئله ده) ،مگر و که به برخی لیوازم ،از جملیه خودسیرانگی
اخالری ،تن در ده) که خود از نها دوری میجوی) .با توجه به ان)یشههای اسالمی کیه پاشتیر
مطرح کردیم ،این نقص ٔ
نظریه دامز را میتواو جبراو کرد .بر اساس این ان)یشهها ،میتواو گفت
که خاصات ذاتی وجود ارتضا میکن) که در مراتب ضعاف و ِکششی بیه سیوی مراتیب ریویتر
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 )7عشق و تحسان ذاتی ما اصالتا به چه چاز تعلق میگارد؟  )۵این عشق و تحسیان ذاتیی از
ِ
کجا نشکت میگارد؟
میتوانام سؤال اول را سؤالی ناظر به غایت اخالق ب)انام و سؤال دوم را سؤالی ناظر به مبنیای
اخالق .بهنظر میرس) ٔ
نظریه دامز تنها پاسخگوی سؤال اول است و در ص)د است تا تباانی دینی
عرضه کن) .او هنگامی که خوب متعالی را خ)اون) میدان) ،مرادش این است که متعلق اساسیی
عشق و تحسان ذاتی ما خ)اون) است ،اما در تعاان ر ٔ
ابطه مااو اخالق و دیین ،بیه نظیر میرسی)
درباره ر ٔ
ٔ
ٔ
ابطه اخالق و دین این
دغ)غه اساسی ما
سؤال دوم ،اساسیتر و مهمتر از سؤال اول است.
است که یا خ)اون) سبب میشود که امور خاصی را خوب ب)انام و عشق و تحسان ذاتی میا بیه
نها تعلق گارد ،یا کسی غار از خ)اون)؟ به طور خاصتر ،یا خ)اون) خودش اراده میکن) که میا
به او به  -نحو اصال  -عشق بورزیم و ا و را خوب برتر ب)انام یا چنان عشق و ّ
محبتیی ،مقتضیای
ِ
وجود ماست؟ دامز به این سؤال نمیپردازد ،اما برای تعاان ر ٔ
ابطه دین و اخیالق ،پاسیخ بیه ایین
سؤال ،ضروری است .اگر او در این زمناه نقشی برای ار ٔ
اده خ)اون) رائل نباش) ،چناو کیه ظیاهر
امر چنان است  -در وارع  -به نفع استقالل بناادین اخالق از خ)اون) رأی داده اسیت و اگیر هیم
شیکال خودسیرانگی اخالریی ،ناچیار اسیت
نقشی برای خ)اون) رائل باش) ،باز برای رهایی از ِا
ِ
در نهایت ،معااری را معرفی کن) که خواست و ار ٔ
اده خ)اون) بر اساس و شکل بگارد.

وجود داشته باش) و این ِکشش هماو است که در ما به صورت عشق و تحسان متبلیور میشیود.
ٔ
ان)یشه دامیز  -هنگیام
مراد ما از عشق و تحسان ناز هماو عشق و تحسانی است که  -بر اساس
مواجهه با امور خوب در ما پ)یی) می یی) .در نتاجیه ،نگرشهیای اخالریی میا ،یعنیی عشیق و
تحسانهای ما در برابر امور خوب ،بر م)ه از ِکشش وجودی ما به مراتب باالتر وجود و در وارع،
ٔ
وجود خ)اون) متعال است.
ناشی از کشش وجودی ما به سوی باالترین مرتبه وجود یا هماو ِ
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