ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺌﻮری ﺧﻄﺎی ﺟﯽ .ال .ﻣﮑﯽ در ﻓﺮا اﺧﻼق
ٰ
اﷲ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ(
)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ آﯾﺖ ّ

ﺳﯿﺪ اﮐﺒﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻗﻠﻌﻪﺑﮫﻤﻦ



ﭼﮑﯿﺪه

ﺟﯽ .ال .ﻣﮑ ﯽ ،در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد در ﺑﺎب ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼق ﺑﻪ ﻧﺎم اﺧﻼق :ﺟﻌﻞ درﺳﺖ و
ﺧﻄﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺷﮏﮔﺮاﯾﺎﻧﻪای را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم و ﮔﺰارهھﺎی

اﺧﻼﻗﯽ ﺻﺪﻗﺸﺎن را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻋﯿﻨﯿﺖ ارزشھﺎ و ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻋﯿﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮدن ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ و ﻧﺴﺒﯿﺖ ارزﺷﮫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻮرد اﻧﮑﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﮐﺎذب ھﺴﺘﻨﺪ .وی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﻨﻮان دﯾﺪﮔﺎه ﺧـﻮدش را ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﺧﻄـﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر در ﺗﻼش ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﮑـﺮان ﻣـﺴﻠﻤﺎن از

ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎد آﯾﺖ ّٰاﷲ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ )ﺣﻔﻈﻪ ّٰاﷲ( اﯾـﻦ دﯾـﺪﮔﺎه را ﺑـﻪ ﻧﻘـﺪ و ﺑﺮرﺳـﯽ

ﺑﮕﺬار ﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ واﻗﻌﯿﺖھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻧﺘﺰاﻋﯽ از ﺳﻨﺦ ﻣﻌﻘﻮﻻت ﺛﺎﻧﯿﮥ ﻓﻠﺴﻔﯽ از آﻧﮫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و وﺟﻮد اﯾﻦ اﻣﻮر در
ﻋﺎﻟﻢ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮد ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﯿﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﻠﯿﺪواژهھﺎ :آﯾﺖ ّٰاﷲ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ،ﻣﻌﻘﻮﻻت ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﻧﺴﺒﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ،
ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻄﺎ ،ﺟﯽ .ال .ﻣﮑ ﯽ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻣﺆﺳﺴﮥ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ اﻣﺎم ﺧﻤ ﯿﻨﯽ.６
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ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺌﻮری ﺧﻄﺎی ﺟﯽ .ال .ﻣﮑﯽ در ﻓﺮا اﺧﻼق

ﻣﻘﺪﻣﻪ

دﻧﯿﺎی ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﻼﻗﯽ و ﭘﮋوھﺶھﺎ ی اﺧﻼﻗﯽ از ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ،دﻧﯿﺎی ﭘﺮ

ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش و ﭘﺮ اﻟﺘﮫﺎب اﺳﺖ .آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ھﻤﺮاه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻼش ﺟﯽ .ای .ﻣﻮر و
ﺑﯿﺎن ﻣﻐﺎﻟﻄﮥ ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در ﺑﺎب ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺧﻼﻗﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮھﺎن »ﺳﺆال

ﮔــﺸﻮده« در اﯾـﻦ ﻣـﺴﯿﺮ و ﮐﻨــﺎر ﻧﮫــﺎدن ﺗﻔﺎﺳـﯿﺮ زﯾـﺴﺖﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ ،روانﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ و

ﻣﺎﺑﻌﺪاﻟﻄﺒﯿﻌﯽ و ﻃﺮح »ﺷﮫﻮد اﺧﻼﻗﯽ« و »ﺷﮫﻮدﮔﺮاﯾﯽ« .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ،ﻣﻮر ﺑـﺎ اﯾـﻦ

اﻗﺪام ،ﮐﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﺮااﺧﻼﻗﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و آن را ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻟﯽ

ﺷﮕﺮف ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺖ .در دھﮥ ﺳﻮم و ﭼﮫﺎرم اﯾﻦ ﻗﺮن ،ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﺖھﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ

ﻋﺮﺻﮥ وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﮔﺰارهھﺎی اﺧﻼﻗﯽ و اﻻھﯿﺎﺗﯽ ،ﺑـﻪ ﺗﻌﺒﯿـﺮ دﻗﯿـﻖ و

ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﺿﺮﺑﮥ ﻣﮫﻠﮑﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮھﺎی اﺧﻼﻗﯽ وارد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و آن ﻣﺒﺎﺣﺚ را از ﺣّﯿـﺰ اﻧﺘﻔـﺎع،
ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن آﺛﺎر و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی اﯾـﻦ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ،آﻧـﺎن ﻧﺎﭼـﺎر

ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اھﻤﯿﺖ ﻣﺒﺎﺣـﺚ اﺧﻼﻗـﯽ ،راهھـﺎی ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻄـﺮح ﺳـﺎزﻧﺪ و ﺑـﻪﮔﻮﻧـﻪای

ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣـﺪه را ﺑـﺸﮑﻨﻨﺪ .آﻧـﺎن ﺑـﺎ اﻧـﺸﺎﯾﯽ داﻧـﺴﺘﻦ اﺣﮑـﺎم اﺧﻼﻗـﯽ ،ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﯽ

دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻏﯿﺮواﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ را در ﻋﺮﺻﮥ ھﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗـﯽ ﻋﺮﺿـﻪ داﺷـﺘﻨﺪ و ﺑـﻪ

ﮔﻤــﺎن ﺧــﻮد ،ﻣﺒﺎﺣﺜــﺎت اﺧﻼﻗ ـﯽ را ﻣﻮﺟــﻪ ﻧــﺸﺎن دادﻧــﺪ» .اﻣﺮﮔﺮاﯾــﯽ« ردوﻟــﻒ ﮐﺎرﻧــﭗ و

»اﺣﺴﺎسﮔﺮاﯾﯽ« اﯾﺮ و اﺳﺘﯿﻮﻧﺴﻦ از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﮔﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن ،ﻣـﺸﮑﻞ اﯾـﻦ
دﯾﺪﮔﺎهھﺎ آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ رﯾﭽﺎرد ﻣـﺮوﯾﻦ ھﯿـﺮ ،در ﺗـﻼش ﺑـﺮای ﺣﻔـﻆ آﺑـﺮوی
ﭘﻮزﯾﺘﻮﯾﺴﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﻼﻗﯽ» ،ﺗﻮﺻﯿﻪﮔﺮاﯾﯽ اﺧﻼﻗﯽ« را ﭘﯿـﺸﻨﮫﺎد ﮐـﺮد و

آن را ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮشھﺎ داﻧﺴﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺑـﻮد و

ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ رﯾﭽﺎرد ام .ھﯿﺮ ﺗﻘﺮﯾًﺒﺎ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮد وی ،ﻃﺮﻓـﺪار ﺟـﺪی و ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻨـﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎﻓـﺖ
)ﺣﺴﯿﻨﯽ.( ۱۳۸۱ ،

در اواﺳﻂ دھﮥ ﭘﻨﺠﺎه ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی و ﺑﯽدرﻧﮓ ﭘﺲ از اﻓﻮل ﭘﻮزﯾﺘﻮﯾﺴﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ

در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺧﻼق و ﺳﻘﻮط ﻏﯿﺮﺷﻨﺎﺧﺖﮔﺮاﯾﺎن» ،واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎن اﺧﻼﻗﯽ« در ﻏﺮب
ﻋـﺪه
ﻋـﺪه و ُ ّ
دوﺑﺎره ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮا ﮐﺮدﻧﺪ و در دو ﻃﺮف اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام ،ﺑـﻪ ﺟﻤـﻊآوری ِ ّ

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ إﺳﺮاء ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره دوم ،ﭘﯿﺎﭘﻲ ﭼﮫﺎردھﻢ ،زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩١
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ﻣﺒﺎدرت ورزﯾﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻓﻠﯿﭙﺎ ﻓﻮت ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟـﮥ »ﺑﺎورھـﺎی اﺧﻼﻗـﯽ« در

ﺳﺎلھﺎی  ۱۹۵۸ـ  ۱۹۵۹ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺧﻼق را ﺑﺮداﺷﺖ .از
اﯾﻦرو ،وی را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﺪود ﺳﯽ ﺳﺎل ،ﺟﺮأت

ﻋﺮﺿـﮥ دﯾ ـﺪﮔﺎھﯽ واﻗــﻊﮔﺮاﯾﺎﻧــﻪ را ﺑــﻪ ﺧــﻮد داد و اﺣﯿ ـﺎﮔﺮ ﻧﮕــﺎه واﻗــﻊﮔﺮاﯾﺎﻧــﻪ در

ھﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .در  ۱۹۶۷ﺟﻔـﺮی وارﻧـﻮک در ﮐﺘـﺎب »ﻓﻠـﺴﻔﮥ

اﺧﻼق ﻣﻌﺎﺻﺮ« ،راه ﻓﻮت را اداﻣﻪ داد و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ،ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ وارد ﺑﺤـﺚ

اﺧﻼﻗﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد او ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻌﻨﺎدارﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑـﺮای

اﺣﮑﺎم و ﮔﺰارهھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ،ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺧﺎص در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ادﻋﺎی وی ﺳﻨﺠﺶ

ﻣﺜﻼ( ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺳﻨﺠﺶ زﯾﺒـﺎﯾﯽﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ،از
و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر آدﻣﯿﺎنً ) ،
اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ دارد .ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮ ﺳـﺨﻦ ،ﺳـﻨﺠﺶ

اﺧﻼﻗﯽ ،ﺻﺮف اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺎ و ﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪھﺎی ﻣـﺎ ﻧﯿـﺴﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﻮر دارای

ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽاﻧﺪ.

اﺣﯿﺎی ﻣﺠﺪد واﻗﻊﮔﺮاﯾﯽ ،ﺑﺪون واﮐﻨﺶ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺪی ﻧﯿﺰ ﻧﺒـﻮد .در ﺳـﺎل

 ،۱۹۷۷ﺟﯽ .ال .ﻣﮑﯽ ﮐﺘﺎب ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺧﻮد را در ﺑﺎب ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺧﻼق ﺑﺎ ﻧﺎم »اﺧـﻼق :ﺟﻌـﻞ
درﺳﺖ و ﺧﻄﺎ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎن ،ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺮد .وی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﺎ

ﺑﯿﺎن »ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻄﺎ« ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم و ﮔﺰارهھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ »ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮدن« و

»ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮدن« ،ھﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎذب و ﺧﻄﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺷﮏﮔﺮا و ﻏﯿﺮواﻗﻊﮔﺮا ،ﻣﻮﺟﯽ ﺑﻪ

راه اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻈﺎم ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻓﮑﺎر واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎن در ﻣﻐﺮبزﻣـﯿﻦ ﮔﺮدﯾـﺪ و

ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎن در آن دﯾﺎر ،دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ در ﻃﻮل ﻗـﺮن

ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺗﻨﻘﯿﺢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻏﺮﺑـﯽ در دو

ﺳﻮی اﻗﯿﺎﻧﻮس ،ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ و دو ﻧﺤﻠﮥ واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﮑﻞ دھﻨﺪ )ﺣﺴﯿﻨﯽ،
 ،۱۳۸۳ص ۴۷ـ .(۵۰

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺌﻮری ﺧﻄﺎی ﺟﯽ .ال .ﻣﮑﯽ در ﻓﺮا اﺧﻼق

٣٠

در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ،ﺑﺮ آﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺟﯽ .ال .ﻣﮑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﮔـﺰارهھـﺎ ی اﺧﻼﻗـﯽ را

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ آن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ،
از ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﻣﻔﺴﺮ ﺑﺰرگ و ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺟﮫﺎن اﺳﻼم
آﯾﺖ ٰ ّاﷲ ﺟﻮاد ی آﻣﻠﯽ ،ﺑﮫﺮه ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺮد.
دﯾﺪﮔﺎه ﺷﮏﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ )ﻏﯿﺮواﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ( ﺟﯽ .ال .ﻣﮑﯽ

ﺟﯽ .ال .ﻣﮑﯽ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺒﺎرت ﻓﺼﻞ اول ﮐﺘﺎب ﺧـﻮد ﻣـﯽﻧﻮﯾـﺴﺪ» :در ﻋـﺎﻟﻢ،

ﻣﺼﺮ اﺳﺖ
ارزشھﺎ ی ﻋﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد« ) .(Ibid, p.15وی آنﻗﺪر در اﯾﻦ ادﻋﺎی ﺧﻮد ّ

و آن را وﺳﯿﻊ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ارزشھﺎ ی ھﻨـﺮی و زﯾﺒـﺎﯾﯽﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ را ﻧﯿـﺰ

ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﯽداﻧﺪ ) .(Ibidوی در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ،دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮﯾ ﺶ را دﯾـﺪﮔﺎھﯽ

ﺷﮏﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ آن ،در ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻮدن ارزشھﺎ و ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗـﯽ ،و ﺻـﺎدق
١

ﺑﻮدن اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺗﺸﮑﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ در اداﻣﻪ» ،ذھﻨﯿﺖﮔﺮاﯾﯽ« را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
٢

ﺑﺮای »ﻋﯿﻨﯿﺖﮔﺮاﯾﯽ« در ﻋﺮﺻﻪ ارزشھﺎ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻧﻤـﻮده ،در اﯾـﻦ وادی روﯾﮑـﺮدی
٣

ذھﻨﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮواﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در ﻋﺮﺻﮥ ﻓﺮااﺧﻼق ،ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ ).( Ibid, p.17-18

ﺟﺎن ﻣﮑﯽ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﺷﮏﮔﺮاﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾـﮥ ﺧﻄـﺎ

٤

اﺳﺖ ،ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ھﺪف اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﯿﺎن اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه و ﺳﭙﺲ
ﻧﻘﺪ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﺮااﺧﻼﻗ ﯽ آﯾﺖ ٰ ّاﷲ ﺟﻮاد ی آﻣﻠﯽ اﺳﺖ.

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻄﺎ

در »ﻧﻈﺮ ﯾﮥ ﺧﻄﺎ«ی ﻣﮑﯽ ،ﭼﮫﺎر ادﻋﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ .اﺣﮑﺎم اﺧﻼﻗﯽ  ،ﺑﯿﺎنﮔﺮ ﻋﯿﻨﯿﺖ ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮ ﺳـﺨﻦ،
١

٢

اﺣﮑﺎم اﺧﻼﻗﯽ ،ﺻﺪق ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻮدن ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ . Skeptical.
٢ . Subjectivism.
٣ . Objectivism.
٤ . Error Theory.

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ إﺳﺮاء ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره دوم ،ﭘﯿﺎﭘﻲ ﭼﮫﺎردھﻢ ،زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩١

٣١

ﻣﮑﯽ ،ھﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﮑﺎم و واژﮔﺎن اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﯿﻨﯿﺖ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد و از آن
ﻏﻔﻠﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﻏﻔﻠﺖ در آن رخ داده ،ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷـﻮد )

Ibid, p.

.(35

ب .روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ادﻋﺎھﺎی ھﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ » ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﯿﻨﯽ « اﺳﺖ؛ ﻧﻪ »ﺗﺤﻠﯿـﻞ
٣

٤

ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ « ﯾﺎ »ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺧﺘﯽ « .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺻـﺪد اﺛﺒـﺎت
٥

٦

ﺻﺪق ﯾﺎ ﮐﺬب ﯾﮏ ﻣﺪﻋﺎی ھﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ھﺴﺘﯿﻢ )ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ و

ارزشھﺎ ی اﺧﻼﻗﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ﻋﯿﻨﯽ ،وﺟﻮد دارﻧﺪ( ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﻔﮫـﻮﻣﯽ ﻣـﺸﮑﻠﯽ را ﺣـﻞ

ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ھﻤﭽﻮن ﺧﻮب ،ﺑﺪ ،درﺳﺖ و اﻣﺜﺎل آنھﺎ ،ﺑﻪ وﺟﻮد ﻋﯿﻨﯽ
اﯾﻦ ارزشھﺎ ﭘﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮﯾﻢ .او در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﺴﺎﺋﻞ ھﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از

ﻣﺴﺎﺋﻞ زﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ،درﺑﺎرۀ ﻣﺎھﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه »ﺧﻮﺑﯽ«» ،درﺳﺘﯽ« و ﯾﺎ ھﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ
ﮔﺰارهھﺎ ی درﺟﮥ اول اﺧﻼﻗﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ درﺑﺎرۀ آنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ

ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭘﺮﺳﺶھﺎ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺳﺆال

ﮐﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭼﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ و درک آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗـﺮاردادی

راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻇﮫﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﭘﺎﺳﺦ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد« ).(Ibid, p.19
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﺒﻮد ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ آن ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﺎﻟﻢ

ﻋﯿﻨﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﺗﺤﻠﯿـﻞ

ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺳﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺻﺪد ﯾﺎﻓﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ و
ﻧﻪ در ھﻨﮕﺎم ﭘﯽﺟﻮﯾﯽ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج .ﺑﻪ ﻋﻘﯿـﺪۀ ﻣﮑـﯽ ،ﺗﻮﺟـﻪ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ . Moral Judgments.
٢ . Objectivity.
٣ . Ontological Claims.
٤ . Factual Analysis.
٥ . Conceptual Analysis.
٦ . Phenomenological Analysis.

٣٢

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺌﻮری ﺧﻄﺎی ﺟﯽ .ال .ﻣﮑﯽ در ﻓﺮا اﺧﻼق

ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ؛

ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ھﯿﭻ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻋﯿﻨـﯽ و ﺣﻘﯿﻘـﯽای وﺟـﻮد ﻧـﺪارد و ﮔﻮﯾـﺎ ﻣـﺴﺎﺋﻞ و
ﭘﺮﺳﺶھﺎ ی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﮐﺎرﮐﺮد واژﮔـﺎن،

ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ).(See: Ibid

ﻣﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞ )ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ و ﻋﯿﻨﯽ( ﻣﯿﺎن »ﺗﻮﺻـﯿﻒﮔﺮاﯾـﯽ « و
١

»ﻋﯿﻨﯿﺖﮔﺮاﯾﯽ« ﻓﺮق ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ
راﺟﻊ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم و ﮔﺰارهھﺎ ی اﺧﻼﻗﯽ ﺳﺮوﮐﺎر دارد؛ و ﻋﯿﻨﯿﺖﮔﺮاﯾﯽ در درﺟـﮥ اول ﺑـﺎ

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و در ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ھﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ) See: Ibid,

 .(p.23ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ،وی دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد را دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﺷﮏﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ھﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻋﺮﺻﮥ اﺧﻼق ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،روﯾﮑﺮد ﺧﻮﯾ ﺶ را ﺟﺪا ی از ﻏﯿﺮﺷﻨﺎﺧﺖﮔﺮاﯾﯽ و ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺣـﻮزه
٢

ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ او ﻏﯿﺮﺷﻨﺎﺧﺖﮔﺮاﯾﯽ ﺑـﺎ ﺗﺤﻠﯿـﻞھـﺎ ی ﻣﻔﮫـﻮﻣﯽ و ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻮدن اﺣﮑﺎم اﺧﻼﻗﯽ ،ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ).(See: ibid, p.35

ج .در ﻋﺎﻟﻢ ،ارزشھﺎ ی اﺧﻼﻗﯽ ﻋﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐـﻪ

ﺟﯽ .ال .ﻣﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ارزشھﺎ ی اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد

ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ،ﺣﻘﺎﯾﻖ و ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻋﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﻮر در ﻋﺎﻟﻢ ﻋﯿﻨﯽ
ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﮑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ادﻋﺎی ھﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻮد ،دو اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽآورد:
 .۱اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮدن ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ؛
٣

 .۲اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺴﺒﯿﺖ ارزشھﺎ و وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺧﻼﻗﯽ .
٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. Descriptivism.
٢. Non-Cognitivism.
٣. The Argument from Queerness.
٤. The Argument from Relativity and Moral Disagreements.
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٣٣

ﻣﮑﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮدن ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ را از ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
۱ـ .۱ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ از ﻧﻈﺮ ھﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﺠﯿﺒﻨﺪ؛

۲ـ .۱ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ از ﺟﮫﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﺠﯿﺒﻨﺪ؛

۳ـ .۱ﻋﺮوض و ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ،ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ.
١

وی ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮدن ھﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ:

اﺣﮑﺎم و ارزشھﺎ ی اﺧﻼﻗﯽ ،ﭼﻮن دارای ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪاﻧﺪ ـ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﺑـﻪ
اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺎص ﯾﺎ رﻓﺘﺎری ﺧﺎص در آنھﺎ ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳـﺖ ــ از ﺳـﺎﯾﺮ اﺷـﯿﺎی ﻋـﺎﻟﻢ

ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﻧﺪ؛ زﯾﺮا در ﻋﺎﻟﻢ ،ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ دارای ﻋﻨﺼﺮ و ُﺑﻌﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺳﺒﺐ ،ارزشھﺎ ی اﺧﻼﻗﯽ از ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﯾﮕﺎﻧﻪاﻧﺪ .او در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﮔﺮ در ﻋﺎﻟﻢ ،ارزشھﺎ ی ﻋﯿﻨﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آنھﺎ اوﺻﺎف ﯾﺎ
ﮐﺎﻣﻼ ﺑـﺎ
اﻋﯿﺎن ﯾﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽاﻧﺪ ﮐﻪ دارای ﻧﻮﻋﯽ )وﺟﻮد( ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺒﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
ً

ﺗﻤﺎم اﺷﯿﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ« ).(Ibid, p.38

اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ وﺟﻮدش از وﺟﻮد ﺗﻤﺎم اﺷﯿﺎی ﻋﯿﻨـﯽ
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
ً

ﻋﺎﻟﻢ ،ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﯿﻨﯽ ﻋﺎﻟﻢ ،ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﭼﯿﺰ در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻄﻠﺐ ،ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ وی از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ از ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ

ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﻧﺪ و ھﺮ ﭼﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ

در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،اﺳﺘﺪﻻل ﻣﮑﯽ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮد:

۱ـ۱ـ .۱ارزشھﺎ ی اﺧﻼﻗﯽ از ﺣﯿﺚ ھﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﺠﯿﺒﻨﺪ و از ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﯿﻨﯽ

ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﻧﺪ؛

۲ـ۱ـ .۱ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ ھﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﺠﯿﺐ و از ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋـﺎﻟﻢ ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ

ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. Supervenience.

٣٤

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺌﻮری ﺧﻄﺎی ﺟﯽ .ال .ﻣﮑﯽ در ﻓﺮا اﺧﻼق

۳ـ۱ـ .۱ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ،در ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ وی ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮدن ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ارزشھﺎ ی اﺧﻼﻗﯽ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ

ﻣﯽدھﺪ» :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺠﯿﺐ ﺑـﻮدن ھـﺴﺘﯽﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ارزشھـﺎی اﺧﻼﻗـﯽ و ﯾﮕﺎﻧـﻪ و

ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺑﻮدن آنھﺎ ،اﮔﺮ ﻣﺎ از آن ارزشھﺎ آﮔﺎھﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ آﮔﺎھﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﮐﺎﻣﻼ
از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻮهای وﯾﮋه در ﺑﺎب ادراک اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ ﺷﮫﻮد ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ
ً
از راهھﺎ ی ﻋﺎدی و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ درﺑﺎرۀ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﯿﺎی ﻋﺎﻟﻢ ،ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ .اﯾﻦ

ﻣﻄﺎﻟﺐ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮر درﺑﺎرۀ اوﺻﺎف ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔـﺖ و ﻧﯿـﺰ آنﺟـﺎ ﮐـﻪ

ﺷﮫﻮدﮔﺮاﯾﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ »ﻗﻮۀ ﺷﮫﻮد اﺧﻼﻗﯽ« ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﺼﺪﯾﻖ و اﻋﺘـﺮاف

واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ« ).(Ibid, p.38

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ درک و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﻋﯿﻨﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺑﺰاری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﯿﻨﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ آن اﺑﺰار ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد و اﺑﺰار ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﮕﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ در
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺸﻮد ،آنﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐـﻪ اﯾـﻦ

ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﮑﯽ درﺑﺎرۀ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮدن

ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ارزشھﺎ ی اﺧﻼﻗﯽ را ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:

۱ـ۲ـ .۱ارزشھﺎ ی اﺧﻼﻗﯽ ﻋﯿﻨﯽ ،از ﺣﯿﺚ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﺠﯿﺒﻨﺪ؛

۲ـ۲ـ .۱ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛
۳ـ۲ـ .۱ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻋﯿﻨﯽ در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻣﮑﯽ در ﺑﯿﺎن ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮدن ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ و ﻋﺮوض ﺣﻘﺎﯾﻖ و ارزشھﺎ ی اﺧﻼﻗـﯽ ﺑـﺮ

ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺪهای در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﺤﻮۀ وﺟﻮد ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ ،آن ﺣﻘـﺎﯾﻖ را

ﻋﺎرض ﺑﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ و ﺑﺮآﻣﺪه از آنھﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺣﻘـﺎﯾﻖ

ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ )ﻃﺒﯿﻌﯽ( ﻋﻠﺖ و ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪۀ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ؛ اﻣـﺎ ﻣـﺴﺄﻟﻪ

اﯾﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﮥ ﻋﺮوض ،راﺑﻄﻪای ﻋﺠﯿﺐ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯿﺎن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ھﺮ

ﭼﯿﺰیﮐﻪ راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺷﯿﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﻋﺎﻟﻢ ،ﻋﺠﯿﺐ و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻋﺎﻟﻢ
وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﭘﺲ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ).(Ibid, p.41

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ إﺳﺮاء ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره دوم ،ﭘﯿﺎﭘﻲ ﭼﮫﺎردھﻢ ،زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩١

٣٥

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﮑﯽ در ﺑﺎب ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮدن ﻋﺮوض ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮ

ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد:

۱ـ۳ـ .۱ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻋﯿﻨﯽ ،از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺮ آنھﺎ ﻋﺎرض ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛

۲ـ۳ـ .۱ﻋﺮوض ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ،ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا

اﯾﻦ ﻧﻮع از ارﺗﺒﺎط ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از اﻧﻮاع ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺎن
اﺷﯿﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ؛

۳ـ۳ـ .۱ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﯿﺎی ﻋﺎﻟﻢ ،ﻋﺠﯿﺐ و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ ،آن

واﻗﻌﺎ در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛
ﺷ ﯽء
ً

۴ـ۳ـ .۱ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻋﯿﻨﯽ در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.

درﺑﺎرۀ اﺳﺘﺪﻻل دوم ﻣﮑﯽ )اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺒﯿﺖ ارزشھﺎ و وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت

اﺧﻼﻗﯽ( ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وی در اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ،از اﺧﻼق ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﮫﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻄﻠﺒﯽ را

در ﻓﺮااﺧﻼق اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ .او در اﯾـﻦ اﺳـﺘﺪﻻل ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت

اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻧﻈﺎمھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ دﯾﮕﺮ و از دورهای ﺑﻪ

دورهای دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎورھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺮﮐﺐ،
از ﻃﺒﻘﻪای ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪای دﯾﮕﺮ و از ﮔﺮوھﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ ﻣﮑﯽ،

ﺗﻨﻮع دﯾﺪﮔﺎهھﺎ ی اﺧﻼﻗﯽ ،ﭘﺬﯾﺮش وﺟﻮد ارزشھﺎ ی ﻋﯿﻨﯽ اﺧﻼﻗﯽ را ﮐـﻪ اﺣﮑـﺎم و
ﺑﺎورھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،دﺷﻮار ﻣﯽﺳﺎزد.

وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻟﯽ ﻣﻘﺪر ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ در ﺣﻮزهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ ھﻤﭽﻮن

زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﯿﮫﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻔﺮوض ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﻋﯿﻨﯽ در

آن ﺣﻮزهھﺎ ،اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان آنھﺎ دﯾﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد ،ﻣـﯽﻧﻮﯾـﺴﺪ» :ﭼﻨـﯿﻦ
اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،از اﺳﺘﻨﺘﺎجھﺎ ی ﻧﻈﺮی ﯾﺎ ﻓﺮضھﺎ ی ﺗﺒﯿﯿﻨﯽای ﮐـﻪ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ

ﺷﻮاھﺪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽاﻧﺪ ،ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﻋﺮﺻـﮥ
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ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺌﻮری ﺧﻄﺎی ﺟﯽ .ال .ﻣﮑﯽ در ﻓﺮا اﺧﻼق

اﺧﻼق را ا ﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﭼﻨﺪان ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ« )Ibid, 36
.(p.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﮑﯽ اﺧﺘﻼف در ﻧﻈـﺎمھـﺎی اﺧﻼﻗـﯽ ،ﻧـﺸﺎنﮔـﺮ ﭘﯿـﺮوی و ﺗﺒﻌﯿـﺖ ﻣـﺮدم از

روشھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻧـﺴﺎنھـﺎ ﯾـﮏ روش زﻧـﺪﮔﯽ را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،در ذﯾﻞ آن ،اﺣﮑﺎم اﺧﻼﻗﯽای ھﻤﭽـﻮن ﺗـﮏھﻤـﺴﺮی را ﻣـﯽﭘﺬﯾﺮﻧـﺪ و اﻟﺒﺘـﻪ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺣﮑﻢ اﺧﻼﻗﯽ و ﭘﺬﯾﺮش آن ،ﯾﮏ روش زﻧﺪﮔﯽ را

ﺑﺮ روشھﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﯾﮏ روش زﻧـﺪﮔﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ آدﻣﯿـﺎن

ﺣﮑﻤﯽ اﺧﻼﻗﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﯾﻢ ﻣﯿﺎن ﻋﺮﺻﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﺮﺻﮥ
اﺧﻼق ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ھﺮ ﮐﺪام از آن دو ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﻪ ﯾـﮏ ﺳـﯿﺎق

ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﺪھﯿﻢ .ﺑﻪ ھﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ،ﻣﮑﯽ در ﺗﻘﺮﯾﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾـﺴﺪ ...» :اﺧﺘﻼﻓـﺎت
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺎمھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾـﻦ ﻓـﺮض ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻧﻈـﺎمھـﺎ

روشھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهﺗﺮ و راﺣﺖﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦﮐـﻪ

ﺑﺨﻮاھﯿﻢ آنھﺎ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻧﻈـﺎمھـﺎ ادراﮐـﺎﺗﯽ از ارزشھـﺎی ﻋﯿﻨـﯽ را ﺑﯿـﺎن

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ادارﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﻧﺎﮐﺎﻓﯽاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪهاﻧـﺪ ،ﺗﺒﯿـﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ« ).( Ibid, p.37

ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،اﺳﺘﺪﻻل ﻣﮑﯽ را ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪ:

۱ـ .۲اﮔﺮ ارزشھﺎ ی ﻋﯿﻨﯽ اﺧﻼﻗﯽ در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺧﻼﻗﯽ

در ﻣﯿﺎن آدﻣﯿﺎن واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛

۲ـ .۲وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺰارشھﺎی اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺑﺪﯾﮫﯽ

و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛

۳ـ .۲ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ارزشھﺎ ی ﻋﯿﻨﯽ اﺧﻼﻗﯽ ،در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ(۶).

ﻣﮑﯽ ﺑﺎ آوردن اﯾﻦ دو اﺳﺘﺪﻻل )اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮدن ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ

ﻋﯿﻨﯽ؛ و وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺧﻼﻗﯽ و ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﻮدن ﻧـﺴﺒﯿﺖ اﺧﻼﻗـﯽ( ،ﻣﻨﮑـﺮ وﺟـﻮد

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ إﺳﺮاء ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره دوم ،ﭘﯿﺎﭘﻲ ﭼﮫﺎردھﻢ ،زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩١
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ارزشھﺎ ی ﻋﯿﻨﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽﺷﻮد .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ در دﯾـﺪﮔﺎه او ﺑـﺎ اﻧﮑـﺎر وﺟـﻮد

ارزشھﺎ ی ﻋﯿﻨﯽ اﺧﻼﻗﯽ ،اﺣﮑﺎم و ادﻋﺎھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎذب ﺧﻮاھﻨـﺪ ﺷـﺪ؛ زﯾـﺮا
اﺣﮑﺎم اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ او ﺻﺪق ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﯿﻨﯿﺖ ارزشھﺎ ی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻨﯿـﺎد ﻧﮫـﺎده

ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ» ،ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻄﺎ«ی ﻣﮑﯽ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:

اﻟﻒ .ﺻﺪق اﺣﮑﺎم اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻮدن ارزشھﺎ ی اﺧﻼﻗﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛

ب .ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ )ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮدن و وﺟـﻮد اﺧﺘﻼﻓـﺎت اﺧﻼﻗـﯽ(

ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﻋﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛

ج .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺣﮑﺎم اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺻﺪﻗﻨﺪ؛

د .در ﺻﻮرت ﺻﺎدق ﻧﺒﻮدن اﺣﮑﺎم اﺧﻼﻗﯽ ،آنھﺎ ﮐﺎذب و ﺧﻄﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.

وی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،اﻇﮫﺎر اﯾـﻦﮐـﻪ در ﻋـﺎﻟﻢ ارزشھـﺎی ﻋﯿﻨـﯽ ﯾـﺎ اﻋﯿـﺎن

ﺗﻮﺻﯿﻪای ﯾﺎ  ...وﺟﻮد دارد؛ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﻮری ﮐﻪ اﺣﮑﺎم اﺧﻼﻗﯽ آنھﺎ را ﭘﯿﺶﻓـﺮض ﺧـﻮد ﻣـﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ،
اﻇﮫﺎر و ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﻄﺎ و ﮐﺎذب اﺳﺖ« ).( Ibid, p. 30

د .ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ادﻋﺎی ﻣﮑﯽ در ﮐﺘﺎب »اﺧﻼق :ﺟﻌﻞ درﺳﺖ و ﺧﻄﺎ« اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ

اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﯿﻨﯿﺖ ارزشھﺎ ی اﺧﻼﻗﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،او ﭘﺲ از اﻧﮑﺎر وﺟﻮد ﻋﯿﻨﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ ،ﺑﺎ اﯾـﻦ ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮاﺟـﻪ

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻋﯿﻨﯿﺖ ارزشھﺎ ی اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم وﺟﻮد دارد ،از ﮐﺠﺎ

ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﮑﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آدﻣﯿﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ
اھﺪاف ﻋﻤﻠﯽ ،ﻧﮕﺮشھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ،ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﮔﺎه اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮدن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻄﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ اوﻻً اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد ارزشھﺎی ﻋﯿﻨﯽ اﺧﻼﻗـﯽ
ﻧﺰد آدﻣﯿﺎن را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ؛ ﺛﺎﻧﯿًﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻄﺎﺳـﺖ؛ از ھﻤـﯿﻦ رو ،وی

اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ و ﻋﯿﻨﯿﺖﺑﺨﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ .او ﻋﻤـﻞ
١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. Objectification.
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ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺌﻮری ﺧﻄﺎی ﺟﯽ .ال .ﻣﮑﯽ در ﻓﺮا اﺧﻼق

ﻋﯿﻨﯿﺖﺑﺨﺸﯽ را ﮐﺎرﮐﺮدی از ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ذھﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آدﻣﯽ ﺑﺎ آن ،ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ

را ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ در آنﺟﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻣﮑﯽ درﺑﺎرۀ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﻧﮑﺎر ارزشھﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ واﮐﻨﺶ اﺣـﺴﺎﺳﯽ

اﻓﺮاﻃﯽای را ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﮐﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﮫﻤﯽ در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﻧـﺪارد و زﻧـﺪﮔﯽ

ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ« ) .(Ibid, p.34ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،آدﻣﯿﺎن ،ﻋـﺎﻟﻢ ﻓﺎﻗـﺪ ارزشھـﺎی
ﻋﯿﻨﯽ را ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﻌﻨﺎﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ،اﻣـﻮر ذھﻨـﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻋـﺎﻟﻢ
ﻋﯿﻨﯽ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آنھﺎ ﻋﯿﻨﯿﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﭼﮑﯿﺪهای ﺑﻮد از اﻓﮑﺎر ﻣﮑﯽ در ﺣﻮزۀ اﺧﻼق و ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺧﻼق ﮐـﻪ

اﻟﺒﺘﻪ واﮐﻨﺶھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را از ﺟﺎﻧﺐ واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎن در ﭘﯽ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﺷﺒﮫﺎﺗﯽ

ﮐﻪ ﻣﮑﯽ در ﺑﺎب وﺟﻮد ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎن در ﻣﻘﺎم ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮫﺎت ،راهھﺎ و روشھﺎ ی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ و واﻗﻊﮔﺮاﯾﯽ دھﻪھﺎ ی اﺧﯿﺮ

را ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﮫﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

اﮐﻨﻮن و در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﮑﯽ در ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻄﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻓﮑﺮی آﯾﺖ ٰ ّاﷲ ﺟﻮاد ی آﻣﻠﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
 .۱درﺑﺎرۀ اوﻟﯿﻦ رﮐﻦ و ادﻋﺎی ﺟﯽ .ال .ﻣﮑﯽ ـ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم اﺧﻼﻗﯽ ،ﺻﺪق ﺧﻮد را ﺑﻪ

ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻮدن ارزشھﺎ ی اﺧﻼﻗﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ـ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔـﺖ اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ،ﻧﮑﺘـﮥ

درﺳﺖ و ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﮔﺰارهھﺎ ی اﺧﻼﻗﯽ ،ﺻﺪق ﺧـﻮد را از ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ
واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ اوﺻﺎف و رﻓﺘﺎر اﺧﺘﯿـﺎری

اﻧﺴﺎن در ﺳﻌﺎدت و ﮐﻤﺎل آدﻣﯽ اﺳﺖ )ر.ک :ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،۱۳۷۷ ،ص ۳۱ـ  .(۳۲اﮔﺮ ﺣﮑﻤﯽ

اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺸﺎن داده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻄﺎﺑﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن

ﺣﮑﻢ و ﮔﺰاره ﺻﺎدق ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و اﻻ ﮐﺎذب ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ،اﮔﺮ ﺣﮑﻤﯽ
اﺧﻼﻗﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮔﺰاره ﺻﺎدق اﺳﺖ ﮐﻪ در

ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖورزی در ﺳﻌﺎدت و ﮐﻤﺎل آدﻣﯽ و ﻗﺮب آدﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﻖﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﯾﻦ ﮔﺰاره را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﺰارهای ﺻﺎدق ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮد .در

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ إﺳﺮاء ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره دوم ،ﭘﯿﺎﭘﻲ ﭼﮫﺎردھﻢ ،زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩١
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اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن اﺣﮑﺎم اﺧﻼﻗﯽ و اﺣﮑﺎم ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ
ھﺮ دو ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺻﺤﯿﺢ ،ﺻﺎدر ﺷﻮﻧﺪ .آﯾﺖ ٰ ّاﷲ ﺟﻮاد ی آﻣﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑـﺎب

ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺤﻮری ﻋﻘﻞ در ﺣﮑﻤﺖ ﻧﻈﺮی ،ﻓﺘﻮای ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﮥ وی ﺑﻪ ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد
اﺳﺖ و ﺑﺪون ﻋﻠﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﺟﮫﺎنﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺮو ﭼﯿﺰی ﺑﻮد؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻋﻨـﺼﺮ ﻣﺤـﻮری

ﻋﻘﻞ در ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ،ﻓﺘﻮای ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﮥ آن ﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﺖ و ﺑﺪون ﻋﻠﻢ ﯾﺎ ﻋﻠﻤﯽ

ﻧﻤﯽﺗﻮان در اﺧﻼق ،ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ،ﭘﯿﺮو ﭼﯿﺰی ﺷﺪ؛ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن در
ﺑﺨﺶ اول ،ﺑﺪون ﻋﻠﻢ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت داﺷﺘﻦ ﭼﯿـﺰی ،در ﺑﺨـﺶ دوم،

ﺑﺪون ﻋﻠﻢ ﯾﺎ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺮاﻓﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﻧﺴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻓﻄـﺮت ﺧـﻮﯾ ﺶ از

ﺧﺮاﻓﻪ ﮔﺮﯾﺰان اﺳﺖ« )ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،۱۳۸۹ ،ص۷۹ـ .(۸۰ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣـﺎ ھـﻢ اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ را

ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ و ﺑﺮ آن ﺻﺤﻪ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺮادی ھﻤﭽﻮن ﻣﮑﯽ ،در ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻋﯿﻨﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

 .۲ادﻋﺎی دوم ﻣﮑﯽ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪد اﺛﺒﺎت ﺻﺪق ﯾﺎ

ﮐﺬب ﯾﮏ ادﻋﺎی ھﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ھﺴﺘﯿﻢ )ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﺣﻘـﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗـﯽ ﻋﯿﻨـﯽ و
ارزشھﺎ ی ﻋﯿﻨﯽ اﺧﻼﻗﯽ در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ( ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﻔﮫـﻮﻣﯽ ،ﻣـﺸﮑﻠﯽ را ﺣـﻞ

ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ھﻤﭽﻮن ﺧﻮب ،ﺑﺪ ،درﺳﺖ و اﻣﺜﺎل آنھﺎ ،ﺑﻪ وﺟﻮد ﻋﯿﻨﯽ
اﯾﻦ ارزشھﺎ ﭘﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮﯾﻢ .آنﮔﺎه وی ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اﺧـﻼق در ﻣـﺴﯿﺮ

ﺧﻮد ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﮫـﻮﻣﯽ

اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری ﻧﺎﺑﺠﺎ اﺳﺖ .ﻣﺎ ھﻢ ﻣﺜﻞ اﯾﺸﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ در ﯾﮏ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺰد اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

اﺳﺖ؛ و آﻧﺎن ﺣﺘﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ

و ﻧﻮع آن ﻣﻔﺎھﯿﻢ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﺎﺣﺚ ھﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه

ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺑﺮای اﻧﺴﺎن و زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ھﺪﻓﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آنﮔﺎه
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ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺌﻮری ﺧﻄﺎی ﺟﯽ .ال .ﻣﮑﯽ در ﻓﺮا اﺧﻼق

ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن رﻓﺘـﺎر آدﻣﯿـﺎن ﺑـﺎ آن ھـﺪف ﻣـﯽﭘﺮدازﻧـﺪ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠـ ﯽ

ھﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﮑﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ھﻤﮥ

ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اﺧﻼق ،ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻧﺎﺑﺠﺎ اﺳﺖ و اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اﺧﻼق ﻏﺮﺑﯽ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ
روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،روش آﻧﺎن ﻋﻤﻮﻣﯿـﺖ

ﻧﺪارد .دﺳﺖﮐﻢ در ﻣﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ی از ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ،ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ
ﻣﺜﻼ آﯾﺖ ٰ ّاﷲ ﺟﻮاد ی آﻣﻠﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺟﻮد
ھﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در اﯾﻦ وادی ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪً .

ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ ،ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺸﺄ اﻧﺘﺰاع در ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺧﻼﻗﯽ را
ﺣﺎﮐﯽ از واﻗﻌﯿﺖھﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد را اﯾﻦﮔﻮﻧـﻪ ﺑﯿـﺎن

ﻣﯽﮐﻨﺪ:

»از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی ادراﮐﯽ اﺳﺖ و ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر و اراده اﻧﺠﺎم

ﻣﯽدھﺪ ،ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﮫﻤﺪ ،آنھﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس »ﺑﺎﯾﺪ« و »ﻧﺒﺎﯾﺪ« ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ آنﺟﺎ
ﻣﺜﻼ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ در ھﻮای ﺳﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒـﺎس
ﮐﻪ ادراک ﻧﺪارد ،ﺧﻮد را آزاد ﻣﯽﭘﻨﺪارد؛ ً

ﺿﺨﯿﻢ ﺑﭙﻮﺷﻢ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎ ﻧﺨﻮرم و در ھﻮای ﮔﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﻧﺎزک ﺑﭙﻮﺷﻢ ﺗﺎ از ﮔﺮﻣﺎ آﺳﯿﺐ

ﻧﺒﯿﻨﻢ؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺮی اﯾﻦﭼﻨـﯿﻦ اﺳـﺖ .اﻧـﺴﺎن در ﻓـﺼﻮل ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن،

ﺗﺼﻤﯿﻢھﺎ ی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد؛ ﺣﺘﯽ در ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز
ﻣﺜﻼ ﮔﺎھﯽ وﻗﺖ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪھﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد؛ زﯾﺮا ﺣﻮادث ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖً .

ﮐﺎر و ﮔﺎھﯽ وﻗﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪھﺎ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺧـﻮرد اﻧـﺴﺎن ﺑـﺎ
ﺣﻮادث ،ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪھﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪھﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧـﻮد

و ﺟﮫﺎن ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﯾـﻦ ﮐـﺎر را اﻧﺠـﺎم دھـﻢ« ،ﺧـﻮد

وﻇﯿﻔﻪ و ﺗﻮﺻﯿﮥ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻣﻦ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻢ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺛـﺮی دارد و اﮔـﺮ

آن ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﻢ ،آن اﺛﺮ را ﻧﺪارد« ﮐﺎر اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ« )ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،۱۳۷۷ ،ص ۲۵ـ .(۲۶

اﯾﺸﺎن در اداﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺧـﻮد ،ﮐـﺎر ﯾـﮏ ﭘﺰﺷـﮏ را ﻣﺜـﺎل ﻣـﯽزﻧـﺪ و

ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﭘﺰﺷﮏ دوﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﻮر و ﺑﯿﺎن دارد :ﯾﮑ ﯽ از آن ﺟﮫﺖ ﮐـﻪ
ﭘﺰﺷﮏ اﺳﺖ ،راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و دﯾﮕﺮی از آن ﺟﮫﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻣﻮزﻧـﺪه

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ إﺳﺮاء ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره دوم ،ﭘﯿﺎﭘﻲ ﭼﮫﺎردھﻢ ،زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩١

٤١

اﺳﺖ ،دﺳﺘﻮرھﺎی ارﺷﺎدﮔﻮﻧﻪ دارد .ﭘﺰﺷﮏ ،از آن ﺟﮫﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑـﯽ در اﺧﺘﯿـﺎر

ﻣﺜﻼ
اوﺳﺖ ،از »ھﺴﺖ« و »ﻧﯿﺴﺖ« و »ﺑﻮد« و »ﻧﺒﻮد« ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﺪ ،ﻧﻪ از »ﺑﺎﯾﺪ« و »ﻧﺒﺎﯾﺪ«؛ ً

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر در اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ دارو را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ ،ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮب و اﮔﺮ ﻧﮑﻨﺪ،
ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﻣﯿﺮد و ﯾﺎ ﻣﺮﺿﺶ ُﻣﺰﻣﻦ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﺳﺨﻦ از ﻋﻠﻢ

ﻃﺐ و ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد اﺳﺖ و ﺑﺤﺚ از ﯾﮏ ﺟﮫﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﻈـﺮی ﺑﺮﻣـﯽﮔـﺮدد؛ وﻟـﯽ

ﭘﺰﺷﮏ از آن ﺟﮫﺖ ﮐﻪ ﻓﺘﻮای ﻃﺒ ﯽ ﻣﯽدھﺪ ،ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﮥ اﺧﻼﻗﯽ ﻧـﺪارد؛ و از آن

ﺟﮫﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻣﻮزﻧﺪه و ﻣﻌﺎﻟﺞ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد،
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻦ و ﺑﺮای ﭘﺮھﯿﺰ از ﺧﻄﺮ ،آن ﻏﺬا را ﻧﺨﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾـﺪ ،ارﺷـﺎد

اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺰﺷﮏ ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮد و دﺳﺘﻮر درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ از ﻣﻌـﺎﻟﺞ ﺑـﻪ

ﻣﺘﻌﺎﻟﺞ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد« )ھﻤﺎن ،ص  ۲۶ـ .(۲۷

ﭘﺲ از ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﭘﺰﺷﮏ ،وی اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ» :ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮐﺎرھﺎ ی ﻃﺒ ﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﺑﻮد

و ﻧﺒﻮد و ھﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎن آدﻣﯽ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤـﺎری،

درﻣﺎن و ﻃﺒ ّﯽ دارد؛ اﻣﺎ دﺳﺘﮕﺎھﺶ وﺳﯿﻊﺗﺮ از دﺳـﺘﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ اﺳـﺖ .روح،

ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ دارد ﮐﻪ ھﻤﮥ ﮐﺎرھﺎ ﺑﺮای آن ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرھﺎ آن را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ

ھﻼک ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرھﺎ ﺑﻪ آن ﺣﯿﺎت اﺑﺪی ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرھﺎ آن را ﺑﯿﻤﺎر
ﺎﻧﺎ اﻣﺮی اﻋﺘﺒﺎری
و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ آن را درﻣﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﭼﻮن ﻏﯿﺮﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ ،اﺣﯿ ً
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ؛ وﮔﺮﻧﻪ ھﻤﺎن ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد و ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐـﻪ ﭘﺰﺷـﮏ دارد ،ﻋﻠﻤـﺎی

اﺧﻼق ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ .ﻋﻠﻤﺎی اﺧﻼق ھﻢ از ﺣﮑﻤﺖ ﻧﻈﺮی و ھﻢ از ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺧﺒﺮﻧﺪ،

ﻣﺜﻼ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﻓﺮد
ھﻢ درﺑﺎرۀ ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد و ھﻢ درﺑﺎرۀ ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ ً
ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﻪ ﻓﻼن ُﺧﻠﻖ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد ،ﭘﺎﯾﺎﻧﺶ ﺳﻘﻮط و ھﻼﮐـﺖ اﺳـﺖ و آن ﺟﺎﻣﻌـﻪ،

اﻟﺒﺮ و اﻟﺒﺤﺮ ﺑﻤﺎ ﮐﺴﺒﺖ اﯾﺪی اﻟﻨﺎس﴾ )روم (۴۱ /و اﮔﺮ
ﻣﻀﻤﺤﻞ ﻣﯽﺷﻮد﴿ :ﻇﮫﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﯽ ّ
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ از ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد اﺳﺖ و ﺳﺨﻦ از ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻣﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻢ در آﺧﺮت ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮد؛ ھﻢ در دﻧﯿﺎ ّ

٤٢

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺌﻮری ﺧﻄﺎی ﺟﯽ .ال .ﻣﮑﯽ در ﻓﺮا اﺧﻼق

ﺷﻮد؛ و ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ آنﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻘﺎوﺗﻤﻨﺪ ﻧﮕﺮدد و ﺧـﺴﺮان دﻧﯿـﺎ و آﺧـﺮت

داﻣﻨﮕﯿﺮش ﻧﺸﻮد« )ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ  ، ۱۳۷۷ ،ص.(۲۷

اﮐﻨﻮن اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ و

ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪھﺎ ی اﺧﻼﻗﯽ را از رواﺑﻄ ﯽ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ ھﺴﺖ ،ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.

ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ،ارزشھﺎ ی اﺧﻼﻗﯽ و ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ ،اﻣﻮری ﻋﯿﻨﯽ در ﻋـﺎﻟﻢ واﻗﻌـﯽ

ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠ ﯽ ھﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ و ﻧـﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠـ ﯽ

ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ.

 .۳اﻣﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺟﯽ .ال .ﻣﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮدن ھﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ ـ ﺑـﻪ

اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﮐﻪ در آنھﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪای دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮی در ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ

ﻋﺎﻟﻢ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ـ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ اﺳﺖ.

ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً در دو ﮔﺮوه ﻣﻔﺎھﯿﻢ ارزﺷﯽ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺰاﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻤﺎ از راﺑﻄﮥ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯿﺎن رﻓﺘﺎر و ﺻﻔﺖ اﺧﺘﯿﺎری ﻣﺎ و ھﺪف اﺧﻼق
ﻣﻔﺎھﯿﻢ ارزﺷﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿ ً
ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،از ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ و واﻗﻌﯿﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﺪ؛ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺰاﻣﯽ

ھﻢ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ھﺪف و ﻣﻘﺼﺪ،

ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ ﺧﺎص ﯾﺎ داﺷﺘﻦ ﺻﻔﺖ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻌﺎدت و ﮐﻤﺎل آدﻣﯽ،
ﻧﻘﺶ دارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺰاﻣﯽ ھﻢ از راﺑﻄﮥ ﺿﺮوری ﻣﯿﺎن ﻓﻌﻞ اﺧﺘﯿﺎری و

ﻘﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﺠﻮﯾﺰی ﮐﻪ ﻃﺒﯿـﺐ
ھﺪف اﺧﻼق ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﮥ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ .دﻗﯿ ً

اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﺳﻼﻣﺘﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ داروی ﺧﺎص را

ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف داروی ﺧﺎص و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ ھﻢ ﯾﮏ راﺑﻄﮥ ﺣﻘﯿﻘﯽ وﺟﻮد
دارد و »ﺑﺎﯾِﺪ« ﭘﺰﺷﮏ ،از ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﺪ .ھﻢ در ﺗﺠﻮﯾﺰ ﭘﺰﺷﮏ ،ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺴﺖ
و ھﻢ در ﺣﮑﻢ اﺧﻼﻗﯽ .ﭘﺲ اوﻻً اﻟﺰام اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺗﻮﺻﯿﮥ اﺧﻼﻗﯽ اﺳـﺖ ،در ﺣﻘﯿﻘـﺖ

ﺣﮑﺎﯾﺖ راﺑﻄﮥ ﻟﺰوﻣﯽ ﻣﯿﺎن ﻓﻌﻞ اﺧﺘﯿﺎری و ھﺪف اﺧﻼق دارد و ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻌﯿﺖ

ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و ﺛﺎﻧﯿًﺎ ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪای ﻓﻘﻂ در ﻋﺮﺻﮥ اﺧﻼﻗﯿـﺎت ﻧﯿـﺴﺖ و ﺣﺘـﯽ در ﻋﻠـﻮم

ﺗﺠﺮﺑﯽ ھﻢ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد و از آن ،ﻟﺰوم ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ إﺳﺮاء ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره دوم ،ﭘﯿﺎﭘﻲ ﭼﮫﺎردھﻢ ،زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩١
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آﯾﺖ ّٰاﷲ ﺟﻮاد ی آﻣﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

»ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﻧﺸﺌﮥ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ و ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر وﺟﻮد
ِ
اﻧـﺴﺎن
دارد ،در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎورای ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺠﺮﺑـﯽ،

ُﻣ ِ
ﺪرک ،آﺗﺶ و ﺣﺮارﺗﺶ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ آﺗـﺶ ،دﺳـﺖ ﯾـﺎ

ﻟﺒﺎس و ...را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،اﻧﺴﺎن ﯾﮏ »ﺑﺎﯾﺪ« ﺗﺠﺮﺑﯽ ھﻢ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺣﺲ

ﺗﺠﺮﺑﯽ دارد و آن اﯾﻦ ﮐﻪ :از اﻣﻮر زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮد ،ﭘﺲ از آﺗﺶ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮھﯿﺰ

ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر و ﺧﯿﺮ و ﺷﺮی ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺴﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳـﺖ در ﻣـﺴﺎﺋﻞ

اﺧﻼﻗﯽ ھﻢ ھﺴﺖ .اﻧﺴﺎن در اواﯾﻞ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﮫﻤﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ ﻣﯽﺳـﻮزاﻧﺪ ﯾـﺎ ﺳـﻢ ﻣـﺎر و

ﻋﻘﺮب ،ﻣﮫﻠﮏ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﮫﻠﮏ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮد .در ھﺮ ﺻـﻮرت ،اﻧـﺴﺎن در ﻣـﺴﺎﺋﻞ

ﻣﺜﻼ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﻈﻢ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ و
اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ادراک را دارد و ً

ﺑﺎﯾﺪ آن را در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎده ﮐﺮد ﯾﺎ ھﺮج و ﻣﺮج ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺷﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از آن
ﺷﺮ ،ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮد .او اﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪی را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﻨﺒﻪ و آﮔﺎھﯽ ،درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ

درک از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾ ﺪھﺎﺳﺖ« )ھﻤﺎن ،ص ۴۵ـ .(۴۶

آﯾﺖ ّٰاﷲ ﺟﻮاد ی آﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ را ﻣﺨﺘﺺ ﻋﺎﻟﻢ اﺧﻼق ﻧﻤﯽداﻧﺪ و

ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ
در اﻣﻮر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ آن را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮدً » :

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺤﺚ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻃﺒ ﯽ ،از ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺤﺚ »
ﻣﺜﻼ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻏﺬا ﺑﺮای دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش زﯾﺎﻧﺒـﺎر
ھﺴﺖ« و ﺑﺤﺚ »ﺑﺎﯾﺪ« دارد؛ ً
اﺳﺖ« ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻀﯿﻪای ﺟﺰو ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﻼن ﻏـﺬا را

ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻦ!« ﮐﻪ »ﺑﺎﯾﺪ« دﺳﺘﻮری اﺳﺖ و ﺟﺰو ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،و او آن را از ﯾﮏ ﻗﯿﺎس
ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻠﻔﻖ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﺎﻟﻢ اﺧﻼق ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :روح و ﻗﻮای آن ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ
اﺳﺖ و ﻓﻼن ﮔﻨﺎه ﺑﺮای آنھﺎ زﯾﺎﻧﺒﺎر اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺟﺰو ﺣﮑﻤﺖ ﻧﻈﺮیاﻧﺪ و

ﺧﻮد دﺳـﺘﻮری اﺧﻼﻗـﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از ﺷﯽء زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﻮا و ﭘﺮھﯿﺰ داﺷﺖ!« ﮐﻪ ْ

ﻨﺰل ﻣﻦ
اﺳﺖ و آن را از ﻗﯿﺎس ﻣﻠﻔﻖ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :و ﻧ ُ ّ
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ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺌﻮری ﺧﻄﺎی ﺟﯽ .ال .ﻣﮑﯽ در ﻓﺮا اﺧﻼق

اﻟﻘﺮآن ﻣﺎ ھﻮ ﺷﻔﺎء و رﺣﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﯿﻦ﴾ )اﺳﺮاء(۸۲ /؛ ﯾﻌﻨﯽ »ﻗﺮآن ﺷـﻔﺎی دردھﺎﺳـﺖ« از

ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﺗﺬﮐﺮه ،ﻗﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﮐـﺐ از ﯾـﮏ

ﻣﻘﺪﻣﮥ »ھﺴﺖ« و ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﮥ »ﺑﺎﯾﺪ« ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد« )ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،۱۳۷۷ ،ص.( ۴۷

اﻣﺎ ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ،اﯾﻦ

ﺑﺎﯾﺪ را ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻄﺮت

ﺧﻮد ،ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﻌﺎدت و ﮐﻤﺎل او ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺮای ﺧﻮد اﻟﺰاﻣـﯽ

ﻓﻄﺮﺗﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل اﺳﺖ و ﻣﻘﺘﻀﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﭘﺬﯾﺮش آن
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .اﻧﺴﺎن
ً
ﺿﺮورت و اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮدن »ﺑﺎﯾﺪ« اﺧﻼﻗﯽ و اﻧﺘﺰاع ﮐﺮدن ﺑﺎﯾﺪ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﺳﺖ.
ﻗﮫﺮا ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻄﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
»اﻧﺴﺎن ﺳﺮ دو راھﯽ ﮐﻤﺎل و ﻧﻘﺺ اﺳﺖً .

ﮐﻤﺎل دارد .از اﯾﻦ رو ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﻣﻦ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن را ﮐﺮﯾﻢ آﻓﺮﯾﺪم؛ ﯾﻌﻨﯽ او ﻓﻘﻂ ﺑـﻪ
ﺳﻮی ﮐﻤﺎل ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻓﻄﺮی اﺳﺖ« )ھﻤﻮ ،۱۳۸۷ ،ص.(۲۹۷

ِ
اﻧﺴﺎن ﻣﺨﺘﺎر ،وﻗﺘﯽ راﺑﻄﮥ ﺿﺮوری ﻣﯿﺎن
ﭘﺲ در ﯾﮏ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ

ﯾﮏ ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﺻﻔﺖ اﺧﺘﯿﺎری را دﯾﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ھﺪف اﺧـﻼق ،ﻣـﺴﺘﺪﻋﯽ

ﻓﻄﺮﺗﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﮐﻤﺎل و ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ ـ ﺑﺎﯾـﺪی را
وﺟﻮد آن ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﺻﻔﺖ اﺳﺖ ـ ﭼﻮن
ً

ﺑﺮای ﺧﻮدش اﻧﺘﺰاع و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪای
در ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ روی ﻣﯽدھﺪ .آﯾﺖ ٰ ّاﷲ ﺟﻮاد ی آﻣﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

»اﻧﺴﺎن در ﮐﺎرھﺎ ی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ،ھﺴﺖ و ﺑﻮد )ﺧﻮب و ﺑﺪ ﺑﻮدن ( را ﺑﻪ ﺑﺎﯾـﺪ و

ﻧﺒﺎﯾﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﮥ اول آن ،از ﺳﻨﺦ ھﺴﺖ و
ﺑﻮد اﺳﺖ؛ ﻣﻘﺪﻣﮥ دوم آن ،از ﺳﻨﺦ ﺑﺎﯾﺪ .ھﺮ روز ﺻﺪھﺎ ﻗﯿﺎس و اﺳﺘﺪﻻل از اﯾﻦ ﻗﺒﯿـﻞ

ﺑﺮای اﻓﻌﺎل ارادی و اﺧﺘﯿﺎری ﺧﻮﯾ ﺶ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺧﻮردن ﻏﺬا را اراده ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻏﺬا واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ) ﺑﻮد ـ ھﺴﺖ( و اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﯿﺎت

ﺧﻮﯾﺶ را ﺻﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ )ﺑﺎﯾﺪ( ،ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﻘﺪﻣﮥ از ﺳﻨﺦ »ھﺴﺖ« و ﻣﻘﺪﻣﻪای از

ﺳﻨﺦ »ﺑﺎﯾﺪ« ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای از ﺳﻨﺦ ﺑﺎﯾﺪ رﺳﯿﺪ« )ھﻤﻮ ،۱۳۸۹ ،ص .(۴۰اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﯽ.
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ال .ﻣﮑﯽ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ دﭼﺎر ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎدش ﭘﯿﺮوان واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎن اﺧﻼﻗﯽ

ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﺑﻮدهاﻧﺪ .او ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮان اﺧﻼق ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل

ﺗﺒﯿﯿﻦ ھﺴﺘﯽﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎری ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺧﻮد وی دﭼـﺎر

ھﻤﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺰارهھﺎ ی اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻧﻮﻋﯽ اﻟﺰام و ﺗﻮﺻﯿﻪ

ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﮑﻤﯽ ھﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﯾـﻦ ﺣﻘـﺎﯾﻖ را

اﻣﻮری ﻋﺠﯿﺐ و ﺑﺪون ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ درﺑﺎرۀ

ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﯽ را روا ﻣﯽداﺷﺖ.

ﻣﺸﮑﻞ ﺟﯽ .ال .ﻣﮑﯽ آنﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﻣﻔـﺎھﯿﻢ اﺧﻼﻗـﯽ را از ﺳـﻨﺦ

ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺎھﻮی ،ﻣﺤﺴﻮب ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ،ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ را ﻧﯿﺰ از اﻣﻮری ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮد ﮐﻮه و دﺷﺖ و درﯾﺎ و ...وﺟﻮد دارﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﺗﻌﺒﯿـﺮی ﻣﺎﺑـﻪازای

ﺧﺎرﺟﯽ دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻪ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺧﻼﻗﯽ را از
ﺳﻨﺦ ﻣﻌﻘﻮﻻت اوﻟ ﯽ و ﻣﺎھﻮی داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ را از ﺳﻨﺦ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐـﻪ

ﻣﻌﻘﻮﻻت اوﻟ ﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح دارای ﻣﺎﺑﻪازا ی ﺧـﺎرﺟﯽ؛ ﺑﻠﮑـﻪ آﻧـﺎن

ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺧﻼﻗﯽ را از ﺳﻨﺦ ﻣﻌﻘﻮﻻت ﺛﺎﻧﯿﮥ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ،ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ
را اﻣﻮری ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ وﺟﻮدﺷﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻨﺸﺄ اﻧﺘﺰاع آنھﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿـﺮی ﻣﻨـﺸﺄ
اﻧﺘﺰاع دارﻧﺪ و ﻧﮑﺘﮥ ﻣﮫﻢ ھﻢ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ.

 .۴در ﻧﮕﺎه اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﺖ ٰ ّاﷲ ﺟﻮاد ی آﻣﻠﯽ ،ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺣﺎﮐﯽ از

ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ ،ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ از ﺳﻨﺦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻧﺘﺰاﻋ ﯽ آن ھﻢ از ﻧﻮع ﻣﻌﻘﻮﻻت ﺛﺎﻧﯿﮥ ﻓﻠﺴﻔﯽ

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای درک آنھﺎ و آﮔﺎھ ﯽ از آنھﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺄ اﻧﺘﺰاﻋـﺸﺎن ﺗﻮﺟـﻪ
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮع ادراک ھﻢ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺐ و ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺣﺎﮐﯽ از ﺣﻘـﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗـﯽ

ﻣﺜﻼ در ﻋﺎﻟﻢ ،ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ی از اﻣﻮر دارای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪً .
ﻋﻠﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ در ﭼﻨﮓ اﺑﺰار ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣـﺎ

درآﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﻘﻮﻻت ﺛﺎﻧﯿﮥ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺰاﻋ ﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،درک ﺷﻮد .ﻣﻌﻘـﻮﻻت ﺛﺎﻧﯿـﮥ
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ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺌﻮری ﺧﻄﺎی ﺟﯽ .ال .ﻣﮑﯽ در ﻓﺮا اﺧﻼق

ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻼش ذھﻦ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪۀ ﻣﻨﺸﺄ اﻧﺘﺰاﻋﺸﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ

ﭼﻮن ﺣﺎﮐﯽ از ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎرج از ﻧﻔﺲ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﻮری ﻋﯿﻨﯽ و ﺧﺎرج از ذھﻦ اﻧﺴﺎن

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ادﻋﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮدن ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒـﻊ آن

ﻣﻔﺎھﯿﻢ ،ادﻋﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮدن ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط و ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ .آﯾﺖ
ٰ ّاﷲ ﺟﻮاد ی آﻣﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﺧﻼق ،ﻋﻠﻤﯽ اﻋﺘﺒﺎری و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺰو
اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺖ؛ ﻟﯿﮑﻦ از اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺤﺾ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ِ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه
ﻣﺜﻼ ﮔﺎھﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬی ﺑﮫﺎ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽدھﺪ ،وﻟـﯽ آن را
ﺑﺎﺷﺪ؛ ً

ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ رﯾﺸﮥ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﻧﺪارد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪر و ذﯾﻞ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ
اﻣﺮی اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن در ﻓﺼﻠﯽ ،ﮔﻮﺷﻪای از ﯾـﮏ
اﺗﺎق و در ﻓﺼﻠﯽ دﯾﮕﺮ ،ﮔﻮﺷﮥ دﯾﮕﺮ آن اﺗﺎق را ﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار دھﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻞ آن را

ذﯾﻞ ﺑﺪاﻧﺪ .ھﯿﭻﮐﺪام از ﺻﺪر و ذﯾﻞ اﻋﺘﺒﺎری ،واﺟﺪ اﺻﺎﻟﺖ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ
از اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎری ،رﯾﺸﮥ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ دارﻧﺪ .ﻣﻌﻨﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻮدن اﺧـﻼق اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ

ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﻧﺎم درﺧﺖ ،زﻣﯿﻦ،
اﺧﻼق ،در ﺧﺎرج »ﻣﺎﺑﻪازاء« ﻧﺪارد؛ ﯾﻌﻨﯽ در ﺧﺎرج ،ﭼﯿﺰی ً

آب ،اﻧﺴﺎن ،ﺳﺘﺎره و ﺻﺪھﺎ و ھﺰارھﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد؛ اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﺻﺪق ،ﮐﺬب ،ﻇﻠﻢ ،ﻋﺪلُ ،ﺣﺴﻦُ ،ﻗﺒﺢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ

ﺣﺴﻦ و آن ،ﻗﺒﯿﺢ و ﯾﺎ اﯾﻦ ،ﺣﺴﻦ و آن ،ﻗﺒﺢ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
آن اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦَ َ ،

ﻣﻨﺸﺄ اﻧﺘﺰاع اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ اﻣﻮر ،در ﺧﺎرج وﺟﻮد دارد .ﭼﻘﺪر ﻓﺮق اﺳﺖ ﺑـﯿﻦ ﻧﻈـﺮی ﮐـﻪ
اﺧﻼق را اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺤﺾ ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﻮن ھﯿﭻ »ﻣﺎ ﺑﻪازاء« ﻧﺪارد ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻨﻦ و

رﺳﻮم ﻋﺎدی ،ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﻣﺤﺾ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﻟﺬا ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺻـﻔﺘﯽ از اوﺻـﺎف
ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﻮا در ﻋﺼﺮی و ﯾﺎ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﺧﻮب و در ﻋﺼﺮ دﯾﮕـﺮ و ﺑـﺮای

ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪای دﯾﮕﺮ ،ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ(؛ و ﺑﯿﻦ آن ﻧﻈﺮ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺧﻼق اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺤﺾ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮی اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻣﻨﺸﺄ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ و
واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ واﻗﻌﯿﺖﺳﺎز ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮ دوم در اوج اﺧﻼقﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ«

)ھﻤﻮ ،۱۳۷۷ ،ص.(۲۸
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اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم »اﻋﺘﺒﺎر« ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﻤﺎن ﻣﻌﻘـﻮل ﺛﺎﻧﯿـﮥ ﻓﻠـﺴﻔﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ وﺟـﻮد و

ﺗﺤﻘﻘﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺄ اﻧﺘﺰاع آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ادراک اﯾﻦ ﻣﻌﻘﻮﻻت ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﻘﻮﻻت
ﺛﺎﻧﯿﮥ ﻓﻠﺴﻔﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد و راھﯽ دﯾﮕﺮﮔﻮﻧﻪ را ﻃﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘـ ﯿﺶﺗـﺮ
اﺷﺎره ﺷﺪ ،آدﻣﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﮥ ﯾﮏ ﻓﻌﻞ و ھﺪف اﺧﻼق را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،اﮔـﺮ

راﺑﻄﻪ را ﻣﺜﺒﺖ دﯾﺪ ،ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺧﻮب ﺑﻮدن آن ﻓﻌﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ راﺑﻄﻪ را ﻣﻨﻔﯽ دﯾﺪ،
ﺑﺪی را اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ آنﭼﻨﺎن ﺣﺮﮐﺖ و ادراک ﻋﺠﯿﺒﯽ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘـﺎده اﺳـﺖ .در

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ادراک ﻋﻠﯿﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،اﺑﻮت و ﺑﻨﻮت ،ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ،ھﻤﻪ و ھﻤﻪ،
ھﻤﯿﻦ ﻧﻮع ادراک ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺣﯿـﺚ ﻣﻌﺮﻓـﺖﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ،درک ﺣﻘـﺎﯾﻖ

اﺧﻼﻗﯽ ،اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻗﻮهای ﺧﺎص ﻧﺪارد و ادراک آن ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺗﻮان ﻓﻄﺮی آدﻣﯿﺎن ﻣﺤﻘﻖ

ﻣﯽﮔﺮدد.

»ﺧﺪا ی ﺳﺒﺤﺎن ادراک زﯾﺒﺎﯾﯽ و زﺷﺘﯽ ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ را در ﻧﮫﺎد اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﻪ

ودﯾﻌﺖ ﻧﮫﺎده و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻋﻘﻞ و ﻓﻄﺮﺗﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻧﯿ ﮏ اﺧﻼﻗﯽ را از زﺷﺖ

آن ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﺪ﴿ :ﻓﺄﻟﮫﻤﮫﺎ ﻓﺠﻮرھﺎ و ﺗﻘﻮاھﺎ﴾ )ﺷﻤﺲ .(۸ /در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،در ﻣﻮارد ﻓﺮاواﻧﯽ

ﺑﺮای ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ﻋﻤﻠﯽ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﮫﯽ از ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ

ﺑﻪ ﻣﻌﺒﻮدھﺎی ﻣﺸﺮﮐﺎن ﮐﻪ رذﯾﻠﺘﯽ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ھﺮ اﻣﺘ ﯽ ﻣﻘﺪﺳﺎﺗﯽ دارد و

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت آﻧﺎن ﻧﺎﺳﺰا ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،آﻧﺎن ﺟﺎھﻼﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﺷﻤﺎ ﻧﺎﺳﺰا

ﻋﺪوا ﺑﻐﯿﺮ ٍ
ﻋﻠﻢ ﮐﺬﻟﮏ زﯾّﻨﺎ
اﷲ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ ﴿و
ً
ﺴﺒﻮا ٰ ّ
ﻻﺗﺴﺒﻮا اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺪﻋﻮن ﻣﻦ دون ٰ ّ
اﷲ ﻓﯿ ّ
ّ
ﻟﮑﻞ اﻣﺔ ﻋﻤﻠﮫﻢ﴾ )اﻧﻌﺎم) (۱۸ /ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،۱۳۸۲ ،ج ،۵ص.(۳۸۷

 .۵ﻣﺎﺟﺮای ﻋﺮوض ھﻢ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻏﺮﺑﯽ ،داﺳـﺘﺎﻧﯽ ﺷـﻨﯿﺪﻧﯽ اﺳـﺖ .ﻋـﺮوض ﯾـﺎ

ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻠﯿﺖ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺷﯿﺎی ﻋﺎﻟﻢ،

ﭼﯿﻨﺸﯽ ﺧﺎص در ﮐﻨﺎر ھﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻣﻄﻠﺒ ﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از وﯾﮋﮔﯽھﺎ ی ﺗـﮏ

ﻣـﺜﻼ وﻗﺘـﯽ در
ﺗﮏ اﺟﺰا اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ،ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺮوض ﯾﺎ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ً
ﺳﻨﮕﻔﺮش ﮐﺮدن ﺧﯿﺎﺑﺎن از ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷـﻮد ،در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ
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ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺌﻮری ﺧﻄﺎی ﺟﯽ .ال .ﻣﮑﯽ در ﻓﺮا اﺧﻼق

ﭼﯿﻨﺶ آنھﺎ دارای ﻧﻈﻢ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐـﻪ آن ﺗـﺼﻮﯾﺮ
ﺑﺮآﻣﺪه از آن ﭼﯿﻨﺶ ﺧﺎص و ﻋﺎرض ﺑﺮ آن ﺳﻨﮓھﺎﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﮐـﻪ

ﻃﺮح دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮدن ﻋﺮوض و ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ،

دو ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ دارد .اول اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن در ﻣﻮارد زﯾﺎدی در ﻋﺎﻟﻢ رخ ﻣﯽدھﺪ و
ﺑﻪ اﺧﻼق اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪارد .دوم اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗـﯽ را ﻋـﺪهای از
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

 .۶ﺑﺤﺚ از اﻃﻼق و ﻧﺴﺒﯿﺖ اﺧﻼق ،ﺑﺤﺜﯽ ﭘﺮﮐﺸﺶ و ﺟﺬاب اﺳﺖ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر

ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .اﻣﺎ اﻧﺪﮐﯽ وارد ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺶﺗﺮ را
ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ )ر.ک :ﺣﺴﯿﻨﯽ۱۳۸۱ ،؛ و ﻧﯿﺰ ر.ک :راﺳـﻠﺮز.(۱۳۸۷ ،

ﺳﺆال ﻣﺎ در آﻏﺎز ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎ در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺎمھﺎی اﺧﻼﻗﯽ

در ﻣﯿﺎن اﻗﻮام و ﻣﻠﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ھﻤﺎن ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﺑـﺎب اﺧﺘﻼﻓـﺎت در ﻋﻠـﻢ

ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﮫﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﻢ؟ ﭼﺮا ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐـﻪ اﺧﺘﻼﻓـﺎت در ﻧﻈـﺎمھـﺎی

اﺧﻼﻗﯽ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﮫﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺗﺒﯿﯿﻦھﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاھﺪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع

وﻗﺘﯽ روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﺧﻼق و ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﻼﻗـﯽ ،از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﻨﯿـﺎد ﻧﮫـﺎدن

ﻧﻈﺎمھﺎ ی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺲ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ و دﺷﻮارﺗﺮ از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻈـﺎمھـﺎ ی ﺧـﺎص در ﻋﻠـﻮم

ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﺒﯿﯿﻦھﺎ ی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاھﺪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ در آن ﺑـﺴﯿﺎر

ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ،ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ،اﮔﺮ روزی آﮔﺎھ ﯽ ھﻤﮥ ﺟﻮاﻣﻊ
از ﻣﺎھﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اوج ﺑﺮﺳﺪ  ،ﻧﻈﺎم اﺧﻼﻗﯽای ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷـﻮد،

ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ اﺧـﺘﻼف ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻨﯽ ﻧﺨﻮاھـﺪ داﺷـﺖ و در ﺻــﻮرت وﺟـﻮد اﺧﺘﻼﻓــﺎت ،آن
اﺧﺘﻼﻓﺎت ،ﺳﻄﺤﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ اﺳﺖ .آﯾﺖ ٰ ّاﷲ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎب آورده
اﺳﺖ» :در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﺳﻨﺖ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ Ｄاﯾﻦ دو راه ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ و ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد

ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ .آﻧﺎن ھﻢ از راه ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد ،ھﺸﺪار ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ داده و ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺿﻤﻨﯽ
ً

ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐـﺎر ،ﭘﺎﯾـﺎﻧﺶ ھﻼﮐـﺖ و ﺷـﻘﺎوت ،و آن ﮐـﺎر ،ﭘﺎﯾـﺎﻧﺶ ﺣﯿـﺎت و

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ إﺳﺮاء ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره دوم ،ﭘﯿﺎﭘﻲ ﭼﮫﺎردھﻢ ،زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩١
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ﻤﺎ دﺳﺘﻮر ﺗﺤﺮﯾﻢ ﯾﺎ اﯾﺠﺎب )ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ( دادهاﻧﺪ؛ ھﻤﺎن دو ﮐـﺎری
ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ؛ و ھﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿ ً

ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ادﻟﮥ ﻧﻘﻠﯽ اﻋﻢ از ﻗﺮآن و رواﯾﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷـﻮد؛ و از ھﻤـﯿﻦ ﺟـﺎ اﺻـﻮل
ﮐﻠﯽ اﺧﻼق ،ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و ﭼﻮن اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﺮای ﺷـﺨﺺ ﻣﻌﯿﻨـﯽ ﻧﯿـﺴﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺮای

اﻧﺴﺎن از آن ﺟﮫﺖ ﮐﻪ »اﻧﺴﺎن« اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻓﻄﺮت آدﻣﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻓﻄﺮت در ھﻤﮕـﺎن

ِ
ت ٰاﷲ اﻟﺘّ ﯽ َﻓَﻄﺮ اﻟﻨ ّﺎس َﻋﻠﯿﮫﺎ ﻻ ﺗَﺒﺪﯾ َ ِ ِ
اﷲ﴾ )روم) (۳۰ /ﺟـﻮادی آﻣﻠـﯽ،۱۳۷۷ ،
ﻞ ﻟَﺨﻠﻖ ٰ ّ
وﺟﻮد دارد﴿ :ﻓﻄﺮ َ ّ

ص.(۳۰

َ

 .۷در ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی دو اﺳﺘﺪﻻل ﻣﮑﯽ ﺑﺮ »ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻄﺎ« ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐـﻪ ﺧﻄـﺎی ﻣﮑـﯽ

ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﻧﻈﺮ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻘﻮﻻت اوﻟﯽ ﯾﺎ
آنﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻮدن،
ً

ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺎھﻮی ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،اﮔﺮ واﻗﻌﯿﺘﯽ در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﻣﻌﻘﻮل ﺛﺎﻧﯿﻪ و از ﻣﻌﻘﻮﻻت اﻋﺘﺒﺎری و اﻧﺘﺰاﻋ ﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﺸﺎن ،ﮔﺰارهای ﮐﻪ دارای اﯾﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎذب ﺧﻮاھﺪ ﺑـﻮد؛

ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺰارهھﺎ ی ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ،ﮔﺰارۀ

ﻋﻠﺖ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻧﻈﺮ ﯾﻪ ﺧﻄﺎﺳﺖ« ،ﮔﺰارهای ﮐﺎذب ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ
»ﺟﯽ .ال .ﻣﮑﯽ ّ

ﻣﻔﮫﻮم ﻋﻠﺖ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻔﮫﻮم ﺧﻮب ،ﺑﺪ ،درﺳﺖ و ﺧﻄﺎ ،از ﻣﻌﻘـﻮﻻت ﺛﺎﻧﯿـﮥ ﻓﻠـﺴﻔﯽ اﺳـﺖ و آن

ﻣﻌﻘﻮﻻت ھﻢ ﺣﺎﮐﯽ از ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﻋﺠﯿﺐ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ . ...

 .۸اﻣﺎ ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ادﻋﺎی ﻣﮑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد آدﻣﯿـﺎن ﺑـﺮ ﻋﯿﻨﯿـﺖ ارزشھـﺎ ی

اﺧﻼﻗﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ .درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺒﯿﯿﻦ از ﻧﺎﭼﺎر ی ﺟﯽ .ال .ﻣﮑﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ او

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺧﻼﻗﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗـﻮﺟﯿﮫﯽ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آنھﺎ ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻧﺎﭼﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﺷﺪه و ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ
را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ اذھﺎن آدﻣﯿﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋـﺎﻟﻢ واﻗﻌﯿـﺖ اﻧﺘﻘـﺎل داده

ﺷﺪهاﻧﺪ .اﮐﻨﻮن اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺮای وﺟﻮد ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ ،ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ،دﯾﮕﺮ ﻧﺎﭼﺎر

ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮای اﺻﺎﻟﺖ داﺷﺘﻦ آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ،ﺗﻤﺴﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
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ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺌﻮری ﺧﻄﺎی ﺟﯽ .ال .ﻣﮑﯽ در ﻓﺮا اﺧﻼق

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺮآن ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ »ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻄﺎ«ی ﺟﯽ .ال .ﻣﮑﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒـﺎﻧﯽ آﯾـﺖ

ٰ ّاﷲ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ﮐﻨـﯿﻢ .در اﯾـﻦ راه ،ﻧﺨـﺴﺖ ﮐﻮﺷـﯿﺪﯾﻢ ﻋﻨﺎﺻـﺮ و ارﮐـﺎن

ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﮥ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﮑﯽ را ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ و در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ را ﯾﮏ ﺑـﻪ ﯾـﮏ،

ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در ﻣﺠﻤﻮع و در ﺑﯿﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ،و ﺑﺮ اﺳـﺎس

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻔﺴﺮ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺷﯿﻌﻪ ،آﯾﺖ ٰ ّاﷲ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،آﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟـﯽ.
ال .ﻣﮑﯽ ،ﺑﺮداﺷﺖ درﺳﺘﯽ از ﺗﺒﯿﯿﻦھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از وﺟـﻮد ﺣﻘـﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗـﯽ ﻧـﺪارد؛ و از

ﺟﮫﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺰ دﭼﺎر اﺑﮫـﺎم ﺟـﺪی اﺳـﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ دﯾـﺪﮔﺎه او در ﺑـﺎب
ﻋﺮوض ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳـﺖ .ﻧـﺴﺒﯿﺖ اﺧﻼﻗـﯽ

ﻣﻮرد ادﻋﺎی ﻣﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻦ و ﻋﯿﻨـﯽ ﻧﺒـﻮدن ﺣﻘـﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗـﯽ،

ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺎوداﻧﻪ ﺑﻮدن اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ،ﭘﺎﺳﺨﯽ در ﺧـﻮر ﺑـﻪ
آن داد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه وی درﺑﺎرۀ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﻋـﺎﻟﻢ ﻧﯿـﺰ ﺑـﯽﻣـﻮرد

اﺳﺖ .ھﺮﮔﺎه ﺑﺘﻮان ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺻﺤﯿﺤﯽ از اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ داد ،دﯾﮕـﺮ ﭼـﻪ ﻧﯿـﺎزی اﺳـﺖ

ﺑﺮای ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ.

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ إﺳﺮاء ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره دوم ،ﭘﯿﺎﭘﻲ ﭼﮫﺎردھﻢ ،زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩١
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ﻣﻨﺎﺑﻊ

 .١ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.

ﺒﺪاﷲ ) (۱۳۸۲ﺗﺴﻨﯿﻢ :ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ج  ،۵ﻗﻢ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ اﺳﺮاء.
 .۲ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،ﻋ ٰ ّ

 .۳ــــــــ  ،(۱۳۷۷) ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ :ﻣﺒﺎدی اﺧﻼق در ﻗﺮآن ،ﻗﻢ،

ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ اﺳﺮاء.

 .۴ــــــــ  ،(۱۳۸۷) ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮ ﯾﻢ :ھﺪاﯾ ﺖ در ﻗـﺮآن ،ﻗـﻢ،

ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ اﺳﺮاء.

 .۵ـــــــ  ،(۱۳۸۹) ،ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻋﻘﻞ در ھﻨﺪﺳﮥ ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ ،ﻗﻢ ،ﻣﺮﮐـﺰ ﻧـﺸﺮ

اﺳﺮاء ،ﭼ ﺎپ ﭼﮫﺎرم.

 .۶راﺳﻠﺮز ،ﺟﯿﻤﺰ ) ،(۱۳۸۷ﭼﺎﻟﺶ ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻣﯿﺮ ﺧﻮاص و ﺳـﯿﺪ

اﮐﺒﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ش .۳۲

 .۷ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪ اﮐﺒﺮ ) ،(۱۳۸۱اﺧﻼق ﻣﺤﻮر ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻓﺮھﻨﮓھﺎ )ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﻧﺴﺒﯿﺖ

اﺧﻼﻗﯽ( ،رواق اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﺷﻤﺎره .۱۰

 .۸ـــــــ  ،(۱۳۸۱) ،ﮐﺎوﺷﯽ در ﺗﻮﺻﯿﻪﮔﺮاﯾﯽ اﺧﻼﻗﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ش .۵۴

 .٩ـــــــ  ،(۱۳۸۳) ،واﻗﻊﮔﺮاﯾﯽ اﺧﻼﻗﯽ در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات

ﻣﺆ ﺳﺴﮥ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ.６

10. J. L. Mackie, Ethics: Inventing Right and Wrong, Penguin Harmondasworth,
NewYork, 1977.

