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کنم از برگزارکنندگان این جلسه بخاطر دعوتشان و اینکه امکان این سخنرانی میای مانند شما حضور دارم. تشکر خرسندم از اینکه در محفل عزیزان فرهیخته

  ..را فراهم کردند

کنم تا در ادامه به سراغ محتوای متن این موضوع را مطرح میمقدماتی راجع به نکات ابتدا  ، درستاشکاکیت دینی درباره اخالق فرادینی عنوان بحث امروز ما 

 سخنرانی بپردازیم.

. منظور این کنندمیمنظور از شکاکیت دینی در اینجا، یک نوع خاصی از شکاکیت هست که توسط گروهی از دینداران در باب اخالق و در قلمرو اخالق مطرح 

های دینی چنین به هست، گروهی از دینداران بخاطر برداشتی که دارند و حتی با انگیزه دفاع از دین و آموزانیست که خود دین درواقع منشا این شکاکیت 

در فهم عرفی از اخالق تشکیک کنند و آن را زیر صورتی به های سنتی و تلقی سنتی از دین دفاع کنند، حتما باید نظرشان رسیده که اگر بخواهند از آن دیدگاه

خود این شکاکیت و آن شکاکیت  ال. حاست دینی خالق فرامنظور از شکاکیت دینی درواقع شکاکیت دینداران یا برخی از دینداران درباره ابنابراین سوال ببرند. 

هایی که در باب کنیم، یکی از مهمترین بحثکه درمورد اخالق صحبت می هنگامیبحث به آنها خواهیم پرداخت. در ادامه دینداران، انواع و اقسامی دارد که 

های بسیار متنوعی وجود دانند که دیدگاهمی ،ی که با ادبیات این بحث آشنا هستنددوستان ،ستا، بحث ربط و نسبت اخالق با دین شودمیسرشت اخالق مطرح 

تواند روی گیریم. ازجمله آن مفروضات این است که اخالق می. چیزهایی را مفروض میشویمنمیها وارد جزئیات آن دیدگاهبه علت گستردگی موضوع  ،دارد

؛ تعبیرهای دیگری گذارممی اخالق فرا دینینامش را من ی پایه خودش بایستد یعنی اخالق مستقل از دین، تواند روپایه خودش بایستد و آن اخالقی که می

دانم. منظور از اخالق درواقع این تعبیر را وفادارتر بر مقصود می ،پسندمهم برای این درک و تلقی از اخالق وجود دارد ولی من تعبیر اخالق فرا دینی را بیشتر می

ست؛ درواقع امعنا نیست که آن اخالق ضد دین این های دینی نیست اما به های دینی و پیش فرضکه مبتنی بر آموزه باشدمیواقع یک اخالقی فرادینی در

ند با ها هستهمه انسان ،ین اخالقا. مخاطب باشدمیدینان مشترک بین دینداران و بیبه صورتی در ، آنهای این اخالق و محتوی این اخالق و پیش فرض



 

 

به رسمیت بشناسیم و به آن متعهد شویم، یکی از فوائدش و پیامدهای مهمی که دارد اگر ما وجود اخالق را هستند. یا غیردیندار  از اینکه آیا دیندار نظرصرف

، و این همان ه هیچ دینی تعهد ندارنددهد برای تنظیم روابط پیروان هر دینی با پیروان ادیان دیگر و با کسانی که بدست میاین است که مبنای عقالنی به

 خواهم در بحث امروزمان مطرح کنم.موضوعی است که من می

اخالق دینی که انتهای آن باشیم اعتقاد داشته دهد که به یک نوع اخالق دینی ، به ما اجازه میدارم رابطه دین و اخالقبنابراین دیدگاهی که من در ارتباط با 

ست او به یک معنا مقدم بر دین هم  باشدمیست. معتقدم که اصول بنیادین اخالق، فرادینی است و مستقل از دین ادر چهارچوب اخالق فرادینی باشد که می

توانیم بگوییم توانیم یک اخالق دینی هم داشته باشم. به طور خالصه اگر بخواهیم آن اخالق دینی را تعریف بکنیم میاما در ذیل این اخالق فرادینی، ما می

کنم تا به روشنی موضوع مثال ساده در این موضوع مطرح میست. ا های دینیکه اخالق دینی، حاصل ترکیب اصول اخالق فرادینی با باورهای دینی و آموزه

 بحث برایتان نمایان شود.

خاص که  یموقعیتایجاد کرده در شان ویند یعنی وظیفه اخالقیگدروغ میبه ناچار دو در جایی که باید راست بگویند  که هرشخص وجود دارند دو  فرض کنید

کند که شخص الاقل ادعا میو یا به وجود خدا و زندگی پس از مرگ باور دارد، بگویند؛ این دو شخص یکی دروغ اند که تصمیم گرفتهراست بگویند باید 

 ت و تعهد دینی هم ندارد.باشد، اما شخص دیگر این باور را ندارد و فرد دینداری نیسمیدینداری 

گویی است را انجام داده و که ممنوع بودن دروغیکی از اصول اخالقی اگر کار این دو شخص را بخواهیم ارزیابی کنیم شخصی که اعتقاد دارد و دیندار است 

ممنوعیت سوءاستفاده از  -2؛ عیت دروغگوییممنو -1اخالقی را نقض کرده است؛ است. بنابراین شخص دیندار حداقل سه اصل نقض کرده اصول اخالقی را 

کنیم، کسی که با در ا مانت چهارچوب دینی، زبان و قدرت تکلم امانتی است که خداوند در اختیار ما قرار داده و ما حق نداریم خیانت به علت آنکه در امانت 

وظیفه شکرگزاری را در آنجا نادیده گرفته چون در چهارچوب  -3؛ ستاگوید در آن چهارچوب دینی درواقع کارش مصداق خیانت در امانت زبانش دروغ می

ها هایی که خداوند در اختیار ما قرار داده شکر خدا را به جا بیاوریم و سوءاستفاده از آن ابزارها و نعمتخواهد که با ابزارها و نعمتدینی شکرگزاری از ما می

ای آن چهارچوبی که من خودم بهش معتقدم و نظریه در. به هرحال باشدمیوب اخالقی شکرگزاری مصداق ناشکری است و مصداق نقض قاعده اخالقی در وج

دهد که یک جایی، یک فضایی برای اخالق دینی در ذیل اخالق میرا اجازه این رابطه دین و اخالق، به ما  .دفاع کردماز آن در جای دیگر  .باور دارمبه آن که 

 اخالق دو بخش دارد؛ادعا کنیم که توانیم اگر ما این چهارچوب را بپذیریم، میبنابراین فرادینی درنظر بگیریم. 

 .دینی .2؛ فرادینی. 1

های بسیار متنوعی ها و تئورینظریهدر این موضوع و  است باشد که موضوعی مفصل و پیچیدهمیشکاکیت رابطه دین و اخالق موضوع توضیح مقدماتی در

ای که در فرهنگ نظریه ،نظریه اول. 1شود سه نظریه است که ولی قسمتی که مربوط به بحث ما می بحث مجال پرداختن به آن را نداریمکه در این وجود دارد 

اشعریان ریه سوم البته اسمی ندارد اما من خودم اسم نوظن. 3است؛  نظریه دوم دیدگاهی که به اشاعره نسبت داده شده. 2، است ما به دیدگاه معتزله معروف شده

 .بینممناسب میرا برای آن دیدگاه 

از نظر اخالقی خوب که که معتزله بر این باور بودند که اوال خوبی و بدی اخالقی ذاتی است به این معنا که اگر ما کاری را به طور خالصه باید بیان داشت که 

ت خود آن کار و اراده یا تمایل یا فرمان یا امر و نهی هیچ کسی ازجمله خداوند گردد به سرشبد است، انتصاب کار به خوبی و بدی، برمیگوییم خوب یا میاست 

ین معنای ذاتی بودن حسن و قبح است. خب این پیش فرض، یک پیش فرص متافیزیکی است؛ راجع به سرشت خوبی ادر خوبی و بدی آن کار دخالت ندارد؛ 

لفه معرفت شناسانه است. آنها بر این باور بودند که این خوبی ؤلفه دوم که دیدگاه معتزله دارد، مؤشود. مو بدی به عنوان دو صفت اخالقی در اینجا مظرح می

توانیم بشناسیم و برای شناخت این خوبی و بدی، نیازی به تعلیمات هیچ ست، این وصف را ما از طریق عقل مستتقل از شرع میاو بدی را که وصف ذات افعال 

گفتند حسن و قبح عقلی هست، منظورشان این بود که ما پیش از رجوع به پیامبران و پیش ینی. درواقع آنها معتقد بودند وقتی میکس نداریم ازجمله تعلیمات د

ن جزئیات داشته باشیم. البته این دیدگاه جزئیات دیگری هم دارد که ما فعال وارد آدر اثر تأمل توانیم از مراجعه به متون دینی، یک درکی از اخالق داریم یا می

  .شویمنمی

ست به این ااوال حسن و قبح الهی براین باور بودند که آنها  کردند.همین دو مولفه از دیدگاه معتزله را نفی می قیقادیدگاه دوم دیدگاه اشاعره است. اشاعره د

بد است. اگر بخواهیم یک کاری را ازنظر اخالقی بگوییم خوب یا توانیم هیچ کاری را بگوییم که خوب یا معنا که با صرف نظر از اراده یا فرمان خداوند، ما نمی

. اگر خداوند به ما دستور بدهد که یک کاری را انجام است بد است، باید منتظر بشویم ببینیم که خداوند در آن زمینه چی اراده کرده و چه فرمانی صادر کرده

از نظر اخالقی تبدیل  عملآن  خدا ما را از انجام آن کار نهی کند، اگر سوی دیگرخوب باشد و از  شود که آن کار از نظر اخالقیبدهیم، دستور خداوند باعث می



 

 

اوال هیچ فعلی فی نفسه و قبل از صدور فرمان خداوند و قبل از تعلق اراده او متصف به هیچ وصف  بنابراین اگر به این صورت باشد. شودمی به یک کار بد

خداوند در آینده اراده خودش یا دستور خودش را عوض کند، حکم اخالقی و وصف اخالقی آن عمل هم تغییر خواهد کرد. درواقع شود و ثانیا اگر اخالقی نمی

ست، بخاطر این است که خداوند به ما دستور داده که چنین کاری را اگناه اخالقا کار نادرستی کشتن انسان بی گفتند که اگر ما معتقدیم که مثالًصراحتا می

ل از نظر اخالقی جام ندهیم اما از همین االن اگر خداوند اراده خودش را عوض کند و به ما دستور بدهد که یک انسان بیگناهی را بکشیم، آن کاری که تابحاان

ه اساسا وجود وصف خوبی یا ست. اینها معتقدند کاشود. این مولفه متافیزیکی دیدگاه اشاعره در باب سرشت خوبی و بدی می بد بود تبدیل به یک کار اخالقی

گفتند خوبی و بدی اخالقی، نقلی دیدگاه اینها هم این بود که می ةست. از طرف دیگر آن مولفه معرفت شناسانابدی در یک فعل، در گرو اراده تشریعی خداوند 

ضابطه است درواقع آن اراده تشریعی خداوند کامال بی قل مستقل از شرع قادر به درک خوبی و بدی نیستیم و این معناش این است کهعاست یعنی ما از طریق 

ضابطه باشد، تنها راه کشف کنیم که خدا چه اراده کره اما اگر این اراده بیرا توانیم از طریق شناخت آن ضابطه ای داشته باشد، ما میچون اگر آن اراده ضابطه

 رسد.شود و از طریق نقل به ما میکه از طریق وحی آن سخن به ما منتاق می شدباشناخت آن اراده و فرمان یا نهی خداوند، سخن خود خداوند می

 کردند. تا مولفه جدید مطرح می دودر مقابل آن کردند و دانید اشاعره دقیقا اون دوتا مولفه دیدگاه معتزله را نفی میطور که میهمانبنابراین 

شود اسم دیگری هم برای آن را گذاشتنش دیدگاه نو اشعریان. این اسم البته انتخاب من است و میدیدگاه سومی که ما در فرهنگ خودمان داریم، من اسمش 

یعنی آن مولفه وجودشناسانه دیدگاه معتزله را  ،جمع کنندرا به صورتی کوشند که بین آن دیدگاه معتزله و دیدگاه اشاعره انتخاب کرد. هواداران این دیدگاه می

ست و اراده خداوند تابع حسن و ادیدگاه اشاعره باهم جمع کنند. از طرفی معتقدند که حسن و قبح ذاتی است و مقدم بر اراده خداوند  با مولفه معرفت شناسانه

معتزلیان  گویند. پس در این رابطه یعنی در بحث وجود شناسی اخالق، اشعریان باقبح است، بجای اینکه حسن و قبح تابع اراده خداوند باشد؛ آنچه که اشاعره می

گویند که آن حسن و قبح ذاتی اعمال را فقط قضیه، اینها هوادار همان دیدگاه اشاعره هستند. می ةاند و همان دیدگاه را دارند اما در حنبه معرفت شناسانموافق

که ما داریم برای شناخت وجود یا عدم بحث  ود حسن و قبح تابع اراده خداوند نیست اما تنها راهیجودی، وجتواند بشناسد. درست است که به لحاظ وخدا می

یگاه سوم هست اخالقی در یک فعل، این است که خداوند درواقع آن را به ما بشناساند؛ هیچ راه مستقلی برای کشف حسن و قبح در اینجا وجود ندارد. این د

گاه مطرح شده، تماما از طرف دهایی که به سود این دیستداللکه موضوع بحث ماست در اینجا یعنی آن بحث شکاکیت دینی در باب اخالق فرا دینی، آن ا

  .هواداران این دیدگاه سوم در اینجا مطرح شده است

توانیم بگوییم که در قلمرو اخالق . شکاکیت در قلمرو اخالق انواع و اقسامی دارد. به لحاظ کلی ما میباشدمی شکاکیت در قلمرو اخالقموضوع بعدی بحث ما 

شکاکیت عملی. کسانی که به لحاظ نظری در قلمرو اخالق شکاک هستند، اینها معتقدند که . 2شکاکیت معرفت شناسانه یا نظری  .1یت داریم؛ شکاک شکلدو

در . 1رد شود مطرح کخود این موضوع را به دوشکل میهای اخالقی اساسا وجود ندارد یا اگر وجود دارد، هیچ راهی برای شناخت آنها وجود ندارد. یا واقعیت

 . کنندبرده و نفی میامکان معرفت اخالقی را زیرسوال  ع، معتقدند که درواقهستند قلمرو اخالق که آن کسانی که در باب معرفت شکاکباب در . 2باب معرفت 

اسانه باورهای اخالقی را در اینجا بینیم که معرفت را توجیه معرفت شنمعرفت اخالقی و شناخت اخالقی ممکن نیست. دومی اینجا میکنند که آنها بیان می

ای ندارد اما شکاکان عملی آن کسانی توانیم داشته باشیم، به سود این باورها، هیچ توجبه معرفت شناسانهکنند و باورهای اخالقی که ما داریم یا مینقل می

 .چه کاری بد است وتوانیم بدانیم که چه کاری خوب دانیم یا میمی اگیرند و معتقداند که مهستند که معرفت اخالقی و توجیه باورهای اخالقی را مفروض می

نکه ما ف اخالقی و شناخت به نوعی باورهای اخالقی موجه هم داریم اما صرف داشتن این باورها و صرف آن معرفت اخالقی، اصالً کافی نیست برای اییوظا

گیرند اما دنبال یک چیز جدیدی هستند؛ اینها ت اخالقی را مفروض میفحبت کنیم یعنی معررا وادار کند برای اینکه در مقام عمل بر طبق مسائل شناختی ص

ست که به آن پرسش باید پاسخ بدهد، آن پرسش هم این است که چرا باید اخالقی زیست؟ اای اینجا معتقدند که با داشتن آن معرفت اخالقی پرسش اضافه

ست. آن کسانی که معتقدند که برای این پرسش یک پاسخ اسشی که درواقع منشا شکاکیت عملی در باب اخالق چرا من باید از اخالق تبعیت بکنم؟ و این پر

الق. درواقع شکاکان عملی معتقدند که ما برای انجام یک کار ممکن است که توجیه خمعقولی وجود ندارد، آنها به لحاظ اخالقی شکاک عملی هستند در قلمرو ا

آن توجیه اخالقی، ضرورتا و لزوما توجیه اخالقی نیست. یک توجیه اخالقی داریم، یک توجیه عقالنی داریم؛ برای اینکه کاری ازنظر  اخالقی داشته باشیم اما

دی ریم. آن بایاخالقی موجه باشد، صرف توجیه اخالقی آن کار کافی نیست، عالوه بر آن توجیه اخالقی ما یک توجیه عقالنی هم برای انجام آن کار الزم دا

ظف هستم ؤکنید که من ازنظر عقالنی مشود یک پرسش عقالنی است یعنی چرا شما ادعا میکه این مورد پرسش است، چرا باید اخالقی زیست؟ مطرح می

 ی است.ست؟ این هم آن شکاکیت عملاکه از آن شناخت اخالقی خودم پیروی کنم، چرا این کار یعنی اخالقی زیستن چرا عقالنی 



 

 

تواند به صورت یک نظریه فرادینی مطرح شود و هم به صورت یک دیدگاه دینی یعنی هم توی شکاکان نظری، ما ها هم میهرکدام از این شکاکیتبنابراین 

ه با تمسک کنند توجیه کنند و هم کسانی را داریم کهای فرادینی آن شکاکیتی را که بهش اعتقاد دارند سعی میکسانی را داریم که درواقع براساس پیش فرض

ما دو نوع شکاکیت داریم؛ یک نوع فرادینی و یک  و کنند. در قلمرو شکاکیت عملی هم همینطور استهای دینی این نوع از شکاکیت را توجیه میفرضبه پیش

واند روی پای خودش بایستد یعنی تش این است که آن اخالق فرادینی به لحاظ عقالنی نمیبنوع دینی که آن شکاکیت دینی که در اینجا داریم، درواقع ادعا

وجود زندگی پس از مرگ اعتقاد داشته باشد، هوجود خدا و به. اگر کسی بگیردسرچشمه می؛ عقالنیت از دین باشدمیاخالق به لحاط عقالنی وابسته به دین 

ها را نپذیرد، به وجود خدا و زندگی پس از مرگ ر این پیش فرضدهد برای اینکه اخالقی زندگی کند اما اگاین اعتقادات یک توجیه عقالنی دراختیاد او قرا می

  .اش به لحاظ عقالنی دیگر قابل دفاع نخواهد بوداعتقاد نداشته باشد، اونوقت آن تعهد دینی

ایی که من استقراء کردم، روی آن شکاکیت نظری دینی و این نوع شکاکیت، تا آنج .شوددر قلمرو اخالق متمرکز میروی شکاکیت نظری دینی بحث ما اکنون 

شود در اینجا البته این استقراء استقرای ناقصی است، ممکن است دالیل دیگری هم در اینجا وجود داشته باشد به سودش پنج جور استدالل معموال اقامه می

 .باشدبندی و بررسی و نقد این پنج استدالل میاما بحث ما مصروف در صورت

ان عقل است یعنی بعضی از کسانی که از یک موضع دینی، خواستند در اینجا از آن شکاکیت نظری دفاع کنند، پیش فرض آن بر نقصاستدالل اول مبتنی

گیرند که ما برای شناخت وظایف اخالقی خودمان، باید به متون دینی مراجعه کنیم نتیجه میبه همین دلیل ست و ااستداللشان این است که عقل انسان ناقص 

ای که اینها از توانیم آن وظایف اخالقی خودمان را بشناسیم یا داوری اخالقی داشته باشیم؛ داوری اخالقی موجه و این نکتهستقل از شرع ما نمیو با عقل م

 .کنند. حاال تفسیر آن استدالل را بعدا بیشتر بهش خواهیم پرداختاین طریق استدالل می

شود که بعثت از وحی و مستقل از دین برای معرفت اخالقی و کسب معرفت اخالقی وجود دارد، این باعث مییک راه مستقل  کنندکه بیان میاستدالل دومی 

  .ستاهای آسمانی بر بیهودگی بعثت پیامبران و بیهودگی وجود مرگ و نزول کتابشود. این استالل مبتنیتبدیل  پیامبران به یک کار لغو و بیهوده

ست. است. جزئیات این استدالل را بعدا خواهیم دید و استالل آخرهم درواقع پیش شرطش یکجور نسبی گروی فرهنگی اخالق  بر اعلم بودناستالل سوم مبتنی

؛ یکی استدالل مبتنی بر نقصان اطالعات و دیگری استدالل مبتنی بر باشدمیست، خودش درواقع باز دوجور استدالل اآن استداللی که مبتنی بر نقصان عقل 

 ت است.عقل از تمایالتأثیرپذری 

 .نیمبعد هم نقد و ارزیابی ک ،ها به صورت مختصر و فشرده صورت بندیکنیم این استداللسعی می

گوید که اعتبار داروی اخالقی، ست. این استدالل خیلی ساده و دوتا مقدمه بیشتر ندارد. مقدمه اول میابر نقصان اطالعات استدالل اول استدالل شکاکانه مبتنی

های مربوطه است یعنی شما اگر بخواهید تشخیص بدهید یک کاری از نظر اخالقی خوب یا بد است یا درست یا نادرست است، گرو آگاهی کامل از واقعیتدر 

تی کار را در گرو های غیراخالقی را که تأثیر دارند در حکم اخالقی آن عمل باید درنظر بگیرید. به عنوان مثال اگر کسی درستی یا نادرسطبیعا آن واقعیت

های اخالقی مربوط پیامدهای آن کار بداند، پیادمدگرا باشد، اگر بخواهد داوری اخالقیش درمورد حکم اخالقی آن عمل معتبر باشد، باید اشراف کامل به پیامد

مال دخیل بداند، این باید اشراف کامل داشته های ذاتی اعمال را در خوبی و بدی و درستی و نادرستی آن اعبه آن عمل داشته باشد یا اگر کسی بحث ویژگی

های ذاتی آن عمل که داوریش درمورد حکم اخالقی آن عمل داوری معتبری باشد. خب این خیلی روشن است. مقدمه دوم این است باشد نسبت به آن ویژگی

ست یعنی یکی از اوصافی که به اکامال موجه و پذیرفتنی دانیم. این پیش فرض هم در چهارچوب آن مفروضات دینی داند که ما نمیکه خدا چیزهایی می

داند شود در فلسفه دین و الهیات، این است که خداوند عالم مطلق است و متون دینی هم که سرشار از این نکته که خداوند چیزهایی میخداوند نسبت داده می

داوری  ن دو مقدمه بگیریم این است که اگر در یک موردی داوری اخالقی انسان دربرابرتوانیم از ترکیب ایای که ما می، نتیجهبنابرایندانید. که شما نمی

این است که این بحث برای چی مطرح  بیان کنمخواستم شود. نکته مقدماتی که میاخالقی خدا قرار گرفت؛ در آنجا داوری اخالقی انسان از اعتبار ساقط می

میت پیدا کرده برای ما و دیگران؟ این بحث از این جهت اهیات پیدا کرده که ما در کانتکسی قرار گرفتیم که شود؟ اصالً چه جوری شده که این بحث اهمی

هایی از متون دینی ناسازگار است یعنی احساس کنیم که فهم مورفی و متعارف ما از اخالق با تفسیر رایج و مسلط از بخشتوی آن کانتکس، احساس می

باید حل کنیم؟ اگر اخالق را مقدم  شکلیچه به ون دینی یک جاهایی با آن درک اخالقی ما ناسازگار است. حاال این ناسازگاری را کنیم تفسیر سنتی از متمی

ک کند که یها درواقع ما را وادار میهای اخالقی قائل باشیم مستقل از دین، این پیش فرضو مستقل از دین بدانیم و اگر یک راه مستقلی برای شناخت ارزش

خواهند به آن روش سنتی تفسیر روش خاصی را در تفسیر آن متون دینی درپیش بگیریم و آن تعارض را به یک شکل خاصی حل کنیم اما آن کسانی که می

ست، دفاع اا از اخالق هشود همان تفسیر سنتی، در برابر نقد اخالقی که مبتنی بر آن فهم مورفی و متعارف انسانمتون دینی وفادار بمانند و از آن نتیجه می



 

 

ها کنند به سود ادعای خودشان استدالل بکنند و یکی از استداللکنند به این شکاکیت دینی و سعی میکنند از آن تلقی سنتی از دین، آنها توصل پیدا می

 .شوداین استدالل اولی هست که در اینجا مطرح می درواقع همین استداللی است که در اینجا ما داریم

های مربوطه نیست اعتبار داوری اخالقی، در گرو آگاهی کامل از واقعیت :کنم. نکته اولولی من به چند نکته در اینجا اکتفا می استاین استدالل فروان بر نقد 

وای ادراکی انسان دارد؛ ما ای که قهای معرفت شناسانهمحدودیت. 1 ،های موبوطه است. چرا این مهم است؟ از چند جهتبلکه در گرو آگاهی کافی از واقعیت

ست. در خارج از قلمرو منطق ااگر هم یقین را در دسترس بدانیم، منظور در اینجا یقین منطقی، این یقین منطقی فقط در قلمرو ریاضیات و منطق قابل وصول 

ها و مکلف کردن آنها به اینکه شما در اینجا باید انسان و ریاضیات، معرفت یقینی و توجیه یقینی هیچ باوری امکان ندارد و چون امکان ندارد بنابراین تکلیف

توانیم به نحو یقینی وظایف خودمان را شود و به لحاظ اخالقی کار درستی نیست. حاال اگر در قلمرو اخالق ما نمییقین کنید یک تکلیف فوق طاقت می

گویند برای تشخیص وظایف خودمان ما باید به متون دینی کسانی که به ما می .ستبه متون دینی مراجعه کنیم یعنی پیش فرض ما درواقع این اباید بشناسیم، 

توانند معرفت اخالقی یقینی برای ما تولید کنند. شود و متون دینی میمراجعه کنیم، با مراجعه به متون دینی آن باورهای اخالقی ما به نحو یقینی توجیه می

شود که حتی با وجود ته جای شرح و بسطش در اینجا وجود ندارد ولی در نهایت بحث به اینجا نتیجه میبال این نکته درواقع مسلم و خیلی هم روشن است

ست ا نیم از واقعیات مربوط به آگاهی کافی است؛ این مقدار از آگاهی که در دسترش ماکتوانیم پیدا متون دینی و با مراجعه به متون دینی، آن آگاهی که ما می

ها بخواهیم که برای تشخیص وظایف اخالقی خودشان بروند توانیم از انساناز این آگاهی در دسترش ما نیست بنابراین ما نمی چون بیشتر به لحاظ معرفتی.

گفت اعتبار داوری اخالقی در گرو آگاهی کامل از واقعیات مربوطه دنبال تسهیل یقین و به آگاهی کامل برسند. به تعبیر دیگر، آن مقدمه اول آن استدالل که می

ست اما امکان انتقال این اها نیست و این معرفت اگرچه در اختیار خداوند است، آن قابل دفاع نیست. چرا؟ چون به لحاظ عملی چنین معرفتی در اختیار انسان

ر اینجا باید طی بشود و خداوند ناگزیر از یکسری ابزارهایی برای انتقال آن معرفت به ذهن معرفت به انسان وجود ندارد؛ بخاطر اینکه یکسری مقدماتی د

ها و آن علم خداوند یک چیزی واسطه توانند معرفت یقینی را منتقل کنند و به انسان و حداقلش این است که بین انسانها استفاده کند و آن ابزارها نمیانسان

م ذهن انسان و ما ناگزیریم که سخن خداوند را تفسیر کنیم تا بتوانیم به یک معرفتی برسیم از آن سخن و این تفسیر درواقع یک است به نام عقل انسان، به نا

ن ای که داریم، وحی را به عنواهای دینیتفسیر احتمالی و ظنی خواهد بود؛ مقدمه اول. نکته دومی که در اینجا وجود دارد این است که ما به خاطر پیش فرض

ست اما ادار که وحی منبع معرفت و تا حدودی منبع معرفت اخالقی هم شناسیم؛ قبول و اعتقاد داریم به عنوان یک انسان دینمنبع معرفت به رسمیت می

ست؟ حداکثر چیزی شود آیا وحی منبع جایگزینی است برای عقل و وجدان؟ در مقام کسب معرفت اخالقی یا نه یک منبع مکمل اسوالی که در اینجا مطرح می

های اخالقی خودتان حق ندارید که وحی را نادیده بگیرید؛ که از آن استدالل ما حق داریم به نحو منطقی استنباط و استخراج کنیم این است که شما در داوری

د که اگر در یک موردی درک شما از آن منبع شود این نتبجه را گرفت و این نتیجه را درک کرد تا آن استدالل، آن مقدمات ازش دفاع کراز آن استالل نمی

ل بشود؛ این هم از وحیانی با ادراکات عقل در قلمرو اخالق یا ادراکات وجدانی تعارض پیدا کرد، این درک حتما به سود آن تفسیر شما از آن منبع وحی باید ح

الهیاتی که بین متکلمان معتزله و متکلمان اشاعره هم مطرح شده است این های نقد دیگری که میشو به این استدالل وارد کرد. نقد سومی که اتفاقا در بحث

انجام بدهیم و کجا است که ما اگر بخواهیم داوری اخالقی خداوند را کشف کنیم، بفهمیم که خدا به ما چه دستوری داده، کجا به ما دستور داده که یک کار را 

اند. های اخالقیها پیش فرضهایی دارد، بعضی از آن پیش فرضده از یک روش هستیم و آن روش پیش فرضانجام یک کاری، نیازمند استفا ما را نهی کرده از

توانیم فرمان خدا را استخراج کنیم، اینجا یک اگر شما بخواهید بگویید که مثال این آیه قرآن که به ما دستور داده یک کاری را نجام بدهیم، از این آیه ما می

تا بتوانی این استنباط را از آن ناحیه داشته باشیم و آن نتیجه را بتوانیم به لحاظ منطقی توجیه کنیم. اوال باید کنیم ه آن آیه بباید ضمیمه  مقدمات اخالقی را

گویی پیامبر، راستگوید. اثبات راست گویی خداوند، راست گویی جبرئیل و گوید، جبرئیل و پیامبر هم راست میمفروض بگیریم که خداوند در اینجا راست می

ینی بگیریم، در متوقف بر این است که ما فرض بگیریم راست گویی اخالقا یک وظیفه است. حاال اگر قرار باشد خود این وجود راست گویی را هم ما از متون د

اقدام به تفسیر آن و از مراجعه به متون دینی شود و حداقل این است که وجود راست گویی را ما قبل اینجا به لحاظ منطقی استنباطمان درواقع دچار دور می

شود که چه فرقی بین اصل این سوال طرح میبنابراین م. یمتون باید مفروض بگیریم تا بتوانیم از آن متن آیه یا روایت، یک حکمی را درمورد رفتار استنباط کن

توانیم بشناسیم بنابراین ؟ اگر این اصل را یک راهی مستقل از وحی میود داردوج گوید که شما باید راست بگویید و سایر اصول اخالقیاخالقی که به ما می

توانیم بشناسیم؛ این هم نقد دیگری که به این استدالل وارد است. نقد آخری که بر این استدالل علی االصول سایر اصول احالقی را هم از آن طریق ما می

که این استدالل را مطرح کردند، صورت بندی درستی از نزاع مورد بحث در اینجا بدست ندادند؛ آنها فکر شود درواقع این است که اصالً آن کسانی مطرح می

که دعوا در اینجا اینجور نیست درواقع دعوای متافیزیکی نیست، دعوا در اینجا کردند که دعوا در اینجا بین داوری اخالقی خداوند و داوری اخالقی انسان درحالی

 اوری اخالقی خداوند و درک ما از حکم عقل است. ما دو نوع حکم داریم، این دو نوع حکم را اگر بخواهیم بشناسیم، شناخت ما بین این دوتابین درک ما از د

 واسطه است و این نزاع درواقع یک نزاع معرفت شناسانه است. 



 

 

گویند که داوری و وجدانی داریم که آن شواهد عقلی و وجدانی به ما میما یک شواهد نقلی داریم به سود داوری اخالقی خداوند، از آنطرف یک شواهد عقلی 

بندی بکنیم، اخالقی خداوند یک چیز دیگری است پس درواقع نزاع اصلی که در اینجا وجود دارد، اگر آن نزاع را بخواهیم در چهارچوب مفروضات دینی صورت

گوید که اگر بین عقل و وجدان و تجربه اخالقی و نقل ی کشف داوری اخالقی خداوند؛ یک راه میشود که دوتا راه در اینجا وجود دارد براآن نزاع این می

گوید نه اینطور نیست. دیدگاه دوم که حاال اگر فرصت کردم بیشتر توضیح تعارض حاصل شد، آن تعارض همواره باید به سود نقل حل بشود اما دیدگاه دوم می

وید که در اینجا بخاطر اینکه شواهد ضمنی هر دو طرف، شواهد هر دو طرف ضمنی هست، ما باید به آن شواهدی عمل گدهم راجع بهش، آن دیدگاه میمی

تر حل بشود. به هرحال مورد بحث در اینجا بین داوری بکنیم که قوت بیشتری دارند به لحاظ معرفت شناسانه و آن دارایی درواقع به سود شاهد و دلیل قوی

ن نیست بلکه میان دو روش برای کشف داوری خداوند هست و این نزاع یک نزاع معرفت شناسانه است. اگر این نزاع را ما بخواهیم حل خدا و داوری انسا

 های معرفت شناسانه خودمان را بکنیم بعد ببینیم که در آن چهارچوبهای معرفت شناسانه و پیش فرضبکنیم به نحو شایسته و معقول، باید برویم سراغ بحث

  .در اینجا چگونه باید تصمیم گرفت و عمل کرد

ست. این استدالل هم دو مقدمه دارد. مقمه اول این است که اعتبار ااستدالل دومی که در اینجا داریم، استدالل شکاکانه مبتنی بر تأثیرپذیری از تمایالت 

انع بر سر راه شناخت اخالقی، همین است که عواطف و احساسات ما، خشم داوری اخالقی در گرو آزادی عقل از چنگ تمایالت است یعنی یکی از مهمترین مو

کنند در قوه عاقله ما و اجازه نمیدهند که قوه عاقله بتواند آن حقیقت افکنند؛ اختالل ایجاد میو نفرت یا طمع یا ترس ما، اینها در داوری اخالقی ما تیرگی می

بینیم که بعضی جاها یک داوری اخالقی داشتیم، بعدا وقتی که از آن که اگر خود ما هم تامل کنیم می را آنگونه که هست بشناسد. خب این یک چیزی است

ا گفتیم حق با آقای موقیعت آمدیم بیرون احساس کردیم که در آن داوری تحت تأثیر تمایالت بودیم مثال چون دعوایی بین دونفر اتفاق افتاده بعد ما در آن دعو

تامل کردیم دیدیم که این به این خاطر بوده که آقای الف با ما دوست بوده، اگر آن رابطه عاطفی را با آن شخص نداشتیم،  ه نشستیم والف است، بعدا قتی ک

ه ما شد. این خب یک چیزی است که درواقع در زندگی روزمره ما خیلی، و تجربه اخالقی که ما داریم، تجربه زیسته ما، بداوری اخالقی ما در آنجا عوض می

دارد حاال گوید و این مقدمه یک چیز روشنی است و نیازی به استدالل ندارد. حاال مقدمه دوم درواقع این است که عقل خدا تحت تأثیر تمایالت قرار ناین را می

او عواطف و احساست او هیچگونه درواقع کامال عاقل است و در داوری اخالقی  full nationalیا بخاطر اینکه خداوند تمایالت ندارد یا بخاطر این که 

ای که از این استدالل که باید مقدم داشته باشد؛ این نتیجه استاگر این دو تا عقل دو داوری صادر کنند، طبیعتا داوری اخالقی خداوند  بنابرایندخالتی ندارد. 

با داوری اخالقی خدا که خب مشکلی وجود ندارد. بحث سر آنجایی  شود. داوری اخالقی انسان در آنجایی که تعارض نیست بین داوری اخالقی انسانگرفته می

خواهند از آن تلقی و برداشت سنتی ازمتون دینی خواهیم ببینیم این تعارض ار چگونه باید حل کنیم. آن کسانی که میاست که این دوتا باهم ناسازگاراند؛ ما می

 درواقع دفاع بکنند از آن برداشت و تلقی سنتی؛ این هم از استدالل دومی که در اینجا داریم.کنند برای اینکه دفاع بکنند، به این استدالل تمسک می

کنم. نکته اول این است که اساسا نیاز ما به علم اخالق و ؛ من به بعضی از نکات در اینجا اکتفا میبر آن وارد کردشود استدالل هم نقدهای فراوانی میبه این 

هایی را بیاموزند که با ست یعنی یکی از مهمترین شئون و کارکردهای فلسفه اخالق و علم اخالق این است که به ما یک روشفلسفه اخالق برای همین ا

ها ما بتوانیم تأثیر تمایالت خودمان را در داوری اخالقی خودمان کم بکنیم مثال یکی از آنها همان قاعده زرین است که در متون دین هم پیروی از آن روش

خواهیم داوری اخالقی بکنیم، جای خودمان را با طرف مقابل عوض کنیم و با دیگران درواقع خواهد که وقتی که میتأکید قرار گرفته. آن قاعده از ما می مورد

ن معتبر باشد، از این راه خواهید داوری اخالقی تاشود که شما اگر میچنان رفتار کنیم که خوش داریم دیگران با ما رفتار کنند؛ مضمون این قاعده این می

های دیگری هم وجود دارد و درواقع آن روش تصمیم گیری که در توانید ارتباط عاطفی خودتون را و درگیری شخصی خودتان با آن کیس را قطع کنید؛ راهمی

همین است مانعی که بر سر راه شناخت اخالقی  شود، کارکردششود. اساسا نظریه اخالقی که مطرح میفلسفه اخالق مطرح و ابداع شده و به ما آموخته می

کند یعنی به تعبیر میوجود دارد، این مانع را از سر راه بردارد؛ این یک نکته. نکته دیگر اینکه صرف رجوع به متون دینی عقل انسان را از چنگ تمایالت رها ن

یر تمایالت قرار بگیریم دقیقا به همان مقدار در مقام تفسیر متون دینی ممکن دیگر، ما به همان مقداری که در مقام شناخت حکم اخالقی ممکن است تحت تأث

دینی باشد  عملتواند البته یک می عملاست تحت تأثیر تمایالت قرار بگیریم. تنها راه جلوگیری از این تأثیر یکجور ریاضت است، یکجور عمل است، که آن 

بخواهد این مانع را از سر راه ما بردارد، در رتبه سابق ما دین را باید درست شناخته باشیم و یکی از پیش  دینی و آن مرز دینی، ریاضت دینی عملولی اگر آن 

 های شناخت درست و تفسیردرست متون دینی، این است که پیش فرض خودمان در باب رابطه دین و اخالق را قبال تمرین کرده باشیم. اگر آن پیشفرض

گیرد، درک درستی نخواهد بود. طبیعتا عمل به آن درک هم رک اخالقی که از طریق تفسیر متون دینی در ذهن ما جای میفرض در آنجا نادرست باشد، د

ن را از چنگ تمایالت بجای اینکه این مانع را از سر راه ما بردارد، مانع جدیدی را هم در اینجا ایجاد خواهد کرد بنابراین صرف رجوع به متون دینی عقل انسا

ه کسی خواهد کرد و این نقد سوم را هم خدمتتان عرض کردم؛ معرفت دینی از این نظر فرقی با معرفت اخالقی ندارد یعنی ما این ادعا درست نیست کرها ن

اتوماتیک تبدیل جای جدی گرفتن عقل و وجدان اخالقی، برای تشخیص وظیفه اخالقی خودمان بیاییم برویم سراغ متون دینی، به طور هادعا کند اگر ما ب



 

 

اهد شد یعنی شود به یک انسان معصوم و کسی که دیگر شناخت اخالقی او دیگر در معرض خطا وجود ندارد و عقل او از این طریق، از تأثیر تمایالت رها خومی

 ادعا یک ادعای درستی نیست و این ادعا درواقع گوهر همان استدالل بود؛ این هم از نقد استدالل دوم.

توانیم در بندی کنیم، میست. این استدالل را هم ما اگر بخواهیم صورتاسومی که در اینجا وجود دارد، استداللش مبتنی بر بیهودگی بعثت پیامبران استدالل 

نیاز ها از وحی بینهای اخالقی وجود داشته باشد، انسااز وحی برای کشف داوری گوید اگر راهی غیربندی کنیم. مقدمه اول میقالب دو مقدمه آن را صورت

خواستیم اخالقی زندگی بکنیم هیچ نیازی هم گیرد؛ اگر ما نمیشوند. پیش فرض این مقدمه این است که نیاز ما به دین از نیاز ما به اخالق سرچشمه میمی

توانند داشته باشند درواقع وظیفه پیامبران و ینی میبه دین نداشتیم. دین آمده معرفت اخالقی را در اختیار ما قرار بدهد و این تنها کارکردی است که متون د

های آسمانی و فرستادن پیامبران درواقع داشته و این غایت و فلسفه و حکمت این کار بوده. حاال اگر ما این پیش فرض را تنها هدفی که خداوند از نزول کتاب

شود به نیاز و بعثت پیامبران تبدیل میعرفت اخالقی وجود داشته باشد، ما از وحی بیشود که اگر راه مستقلی برای کسب ماش این میبپذیریم، آنوقت نتیجه

دهد که کند بنابراین نفس ارسال پیامبران و انزال کتب آسمانی نشان میست کار لغو و بیهوده ای نمیایک کار لغو و خب طبیعتا خداوند بخاطر اینکه حکیم 

شود. آنوقت این نتیجه اگر بخواهد ای است که از این استدالل گرفته میهای اخالقی وجود ندارد؛ این نتیجهارزش راه مستقلی برای شناخت وظایف اخالقی و

کند با مفاد متون دینی، به عنوان یک راه حلی برای آن تعارض به کار برود، به این صورت درمیاد که در آنجایی که آن داوری اخالقی مستقل ما تعارض پیدا می

شود مطرح کرد، من به رض باید به سود معنای ظاهری متون دینی حل بشود؛ این هم از استدالل سوم. در مقام نقد این استدالل باز نکات متعددی میاین تعا

 .کنمبعضی از آن نکات در اینجا اکتفا می

توانید آن را یک منبع جایگزین برای منابع دیگر کنید، نمیوحی را به عنوان یک منبع معرفت مطرح این است که  شودمیوارد به این موضوع اولین نقدی که 

و به تعبیر دیگر نیاز به انسان به وحی برای تکمیل اطالعات است نه برای جایگزین کردن وحی بجای عقل و تجربه. درواقع سوال اینجا  کردمعرفت مطرح 

تی به منابع فدهد؟ به لحاظ معرفتی. آیا یک منبع جدید معرساحت وجود او رخ میشود، چه اتفاقی در این است که وقتی که به یک شخص مثل پیامبر وحی می

کند؟ و پاسخ این سوال هم به نظرمن نیاز مید که او را از استفاده و تکیه به منابع دیگر به طورکلی بیآبشود یا اینکه یک منبعی میقوی معرفت او اضافه می

د که وحی بیاید بخواهد جایگزین عقل بشود یا جایگزین تجربه بشود؛ چرا؟ بخاطر اینکه ما به وحی دسترسی بالواسطه روشن است بخاطر اینکه اصالً امکان ندار

شود. اخت برای ما مینداریم، درک ما از وحی، متوقف بر استفاده از عقل و تجربه است. اگر ما عقل و تجربه را کنار بگذاریم تبدیل وحی به یک امر غیرقابل شن

تواند به عنوان یک منبع معرفت داشته باشد این است که یکسری کارکردی که وحی می شناسیم بنابراین حداکثررا هم از طریق عقل خودمان می ما وحی

ر شد که ااگر قر بنابراینهای دیگر قابل وصول نیست و این نکته در قلمرو اخالق هم صادق است. دهد که آن اطالعات از راهاطالعاتی را در اختیار ما قرار می

شود که اگر مفاد این منبع اطالعات با مفاد منابع دیگر اطالعات باشد، آن وقت این سوال معرفت شناسانه مطرح میو یا وحی فقط یکی از منابع معرفت 

دومی که به این استدالل  ن ایرادبنابرایاطالعات تعارض پیدا کرد، این تعارض را ما چگونه باید حل کنیم و این پرسش یک پرسش معرفت شناسانه است. 

شود. دین، پیامبران و هم منابع دینی کارکردهای بسیار شود وارد کرد این است که نیاز انسان به دین و پیامبران، در نیاز او به معرفت اخالقی خالصه نمیمی

گیرم، این گوید این معرفت اخالقی را من از یک منبع دیگری میبسیار متنوعی دارند و معرفت اخالقی فقط یکی از آن کارکردهاست. حاال اگر کسی بیابد ب

شوند به یک شود که مفاد این بخش از متون دینی نقش انحصاری خودشان را از دست بدهند و درواقع از آن حالت مولوی تبدیل میفقط درواقع باعث می

نیاز انسان به تفکر و تربیت اخالقی بسیار  مسئله دیگرا برای وحی قائل شویم؛ توانیم اینجحالت ارشادی اما این هم خودش باز نقش مهمی است که ما می

تواند بگوید ما در معرفت شناسی اخالق قائلیم به اینکه اخالق مستقل از دین است یعنی بسیار مهمتر است از نیاز او به تعلیم اخالقی هست یعنی کسی می

توانیم بفهمیم چه کاری ن نداریم؛ اگر خودمان هم بشینیم و فکر بکنیم و عقل خودمان را به کار بیندازیم میبرای کسب معرفت اخالقی، نیازی به مراجعه به دی

آورد، منبع معرفت نیست، جهل ما را برطرق دهد، ما را از غفلت درمیکند این است که به ما تذکر میخوب است وچه کاری بد است. دین کاری که در اینجا می

کند و این تذکر کمی نیست یعنی ارزشش به هیچ وجه از آن تعلیم اخالقی در اینجا نیست و کارکرد مهمتری که دین در اینجا را برطرق می کند بلکه مانمی

مهم و دهد آن تربیت اخالقی است. ممکن است کسی به لحاظ تعلیمی قائل به استقالل دین از اخالق باشد اما به لحاظ تربیتی، نقش بسیار بسیار انجام می

رد و این کارکرد کلیدی برای دین و پیامبران و تعهد دینی و درواقع سبک زندگی دین دارانه در اخالق زیسته مان قائل باشیم؛ این دو باهمدیگر منافات ندا

ت که این استدالل را از آنطرف هم های آسمانی را توجیه کند؛ این هم یک نکته. نکته بعدی این استواند وحی و فرستان پیامبران و فرستادن کتابکامال می

تواند به ما میشود مطرح کرد یعنی اگر کسی بیاید بگوید سر نیاز ما به وحی این است که اگر ما بگوییم که عقل ما بدون پیامبران، بدون وجود پیامبران می

در اینجا دوتا کار کرده؛ از یکطرف چندتا پیامبر فرستاده از طرف دیگر خداوند  توان گفت کهبنابراین میشود. معرفت اخالقی بدهد آنوقت بعثت پیامبران لغو می

بعثت پیامبران  ، یا باید بگوییدگیریدقرار میما قرار داره؛ این قوه عاقله هم درواقع مخلوق خداست. شما درواقع در اینجا بین دوتا محصول  قوه عاقله در اختیار

برای اینکه اینها را از لغویت دربیاورید پس باید بروید سراغ یک راه حل دیگری یعنی آن راه حل به شما کمک یا آفرینش عقل و وجدان اخالقی لغو است. و 



 

 

کنید. اگر بخواهید با تکیه برحکمت خداوند هیچ کار لغوی را به خدا کند یک کار لغوی را به خدا نسبت ندهید، فقط مصداق آن کار لغو را شما عوض مینمی

توانند از چه کار بکنید؟ باید نقش عقل و وجدان اخالقی را در مقام کسب معرفت اخالقی بدست بیاورید. حاال البته هواداران این دیدگاه می نسبت ندهید، باید

 .مبنابراین این شد استدالل سوپردازم؛ یاین اشکال یکجورایی پاسخ بدهند ولی آن پاسخ هم دوباره یک اشکال دیگری دارد که من دیگر به آن نم

 :؛ مقدمه اولاستمقدمه  که خود شامل دو شودمطرح میاین موضوع مبتنی بر استدالل استدالل چهارم استدالل شکاکانه مبتنی بر اعلم بودن خالق است. این 

هم این هست که کبری استدالل است که هر خالقی سرشت مخلوق خودش را و کارکرد صحیح یا حقوق و تکالیف او و  :مقدمه دوم  ؛ستاخدا خالق انسان 

؛ مثال شما اگر بخواهید ببینید از این کامپیوتر چه وجود داردهای زیادی هم داند. مثالهای او را بهتر از هرکسی میچگونگی استفاده درست از امکانات و قابلیت

ای که این کامپیوتر را درست کرده است؛ او نوشته و درواقع کارخانه احسن باید استفاده کنید، یک کتابچه دارد و آن کتابچه را مهندس کامپیوتر نحوجوری به 

وند هم و نسبت او با انسان تواند به شما بگوید چگونه باید از این دستگاه استفاده کنید. درواقع خداچون اشراف معرفتی بیشتری دارد نسبت بر این دستگاه، می

شود که این خداست که باید به ما بگوید که ما چگونه رفتار کنیم، حقوق ست. حاال اگر ما این دوتا مقدمه را بپذیریم، نتیجه این میاهم دقیقا به همین صورت 

داند. به این وصیات آن مصنوع خودش را بهتر از دیگران میای درواقع خصست و هر سازندهاو... چرا؟ چون خدا سازنده  ه هستندوظایف اخالقی بشر چ وبشر 

شود وارد کرد. آن هم این است که کبری شود مطرح کرد، به کبری این استدالل میشود وارد کرد. اولین نقدی که در اینجا میاستدالل هم نقدهای زیادی می

شناسانه بیشتری دارد ای، هر صانعی، اشراف معرفتبیاوریم به سود این ادعا که هر سازندهتوانیم کلیت ندارد یعنی ما هیچ دلیل منطقی و عقالنی و تجربی نمی

یک شود وقتی وارد میایران  درکنند و ها درست مینسبت به مصنوع خودش؛ این را الاقل ایرانیان خیلی راحت ثابت کردند چون خیلی از چیزهایی که غربی

افتد. وقتی کبری کبری آن استدالل از کلیات میبنابراین رسد چه برسد به عقل سازنده آن دستگاه. به عقل جن هم نمیکه اصالً  شوداز آن میهایی استفاده

بدهید که هر  استدالل از کلیت افتاد دیگر نتیجه به لحاظ منطقی موجه نخواهد بود چون اعتبار منطقی آن نتیجه متوقف بر این است که شما بتوانید نشان

ها چه خصوصیتی دارند. در ها این ویژگی را داشته باشد، اونوقت باید بروید نشان بدهید آن بعضی از سازندهین ویژگی را دارد. اگر بعضی از سازندهای اسازنده

شود و برداشته می اینجا ممکن است بگوییم که خداوند عالم مطلق است؛ اگر بگوییم خداوند عالم مطلق است دیگر تکیه استدالل از روی خالق بودن خداوند

گردد به همان استدالل اول و دیگر استدالل جدیدی نداریم و دقیقا همان نقدهایی که به استدالل اول رود روی دوش عالم بودنش و این استدالل برمیمی

است که شما اینجا یک مقدماتی را دارید مفروض شود این این هم نقد دوم. نقد سومی که در اینجا مطرح میبنابراین شود؛ وارد شد به این استدالل هم وارد می

ها قدرت شود. یکی از آن مقدمات این است که انسانها تقسیر نمیها آن مقدمهشود ولی خیلی وقتگیرید که گاهی اوقات به آن مقدمات هم تفسیر میمی

این قابلیت و استعداد را دارند که هم سرشت خدا را بشناسند و هم  شناخت سرشت خداوند و قدرت شناخت حق اطاعت از خداوند را دارند و به لحاظ معرفتی،

. چرا؟ چون باید اثبات کند که آن عقلی که قادر است حق و حقوق او را بشناسند. اگر چنین چیزی را کسی بگوید آنوقت درواقع کل استدالل را زیر سوال برده

مطرح شت انسان و حقوق انسان را درواقع در اینجا بشناسد. باز نکته آخری که در باب این استدالل است خدا را بشناسد و حق خدا را بشناسد، قادر نیست که سر

کنند درواقع محل نزاع را های قبلی هم وارد بود که کسانی که این استدالل را مطرح میشود این است که تعارض، یعنی همان اشکالی که به استداللمی

ز محل نزاع درست نیست. در اینجا تعارض مورد بحث، تعارض میان حق خدا و حقوق بشر نیست که ما بگوییم اگر این دو شان ادرست تقریر نکردند و تلقی

گوید که تنها راه انحصاری برای کشف حق خدا و باهم تعارض پیدا کرد حق خدا مقدم است بلکه بین دو راه متفاوت برای کشف این حقوق است؛ یک راه می

وجدانی و تجربی ترکیب  لی،های عقگوید نه، ما باید اینها را باهمدیگر ترکیب کنیم؛ متون دینی را باید با دریافتست و راه دیگر میاینی حقوق بشر، متون د

 .رسیممی ای از این استداللم و از ترکیب اینها ببینیم که به چه نتیجهیکن

گرایی فرهنگی را دیگر با نقدهایش مطرح نکنیم. من در جای دیگری مفصل به این بحث پرداختم، دوستان دیگر هم از جمله دوست بر نسبیاستدالل مبنی

 توانند به آن مقاله مراجعه کنند. عزیزم آقای دکتر نراقی مفصل به این بحث پرداختند. دوستانی که عالقه دارند می

 

 


