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  شناختى در حقيقت ارزش اخالقى تأمالتى معنا

  شناختى در حقيقت ارزش اخالقى معناتأمالتى 

  ∗∗∗∗على مبينى محمد

  چكيده

هايى كـه تبيينـى توحيـدی از ارزش  های اخالقى بـه ويـژه نظريـه برخى نظريه
ــه فاصــلۀ عميقــى ميــان حيــث معناشــناختى و حيــث  اخالقــى ارائــه داده انــد ب

رسـد ارائـۀ هرگونـه  اما به نظر مى. اند وجودشناختى مقوالت ارزشى دامن زده
تبيين وجودشناسـانۀ موفـق از مقـوالت ارزشـى بـه همسـو بـودن آن تبيـين بـا 

در ايـن مقالـه، بـا . ارتكازات مفهومى و شهودات معناشناختى ما بسـتگى دارد
های معناشناسانه دربار$ خوبى و بدی امـور بـه ايـن نتيجـه  انجام برخى كاوش

در خـود امـور  ای قابليت تحسـين را رسيم كه ما در مقام معناشناسى، گونه مى
ای ماننـد نظريـۀ  يابيم و ايـن چيـزی اسـت كـه در نظريـه ارزشى و اخالقى مى
كه بنابر تقرير مشهور آن، يـك تبيـين توحيـدی و -الغير  ضرورت بالقياس الى

ناديده گرفته شده است و در نتيجه، بـه پيامـدی  -رود خدامحورانه به شمار مى
منـدی  های اوليـۀ مـا از ارزش كشود كه بر اساس آن در ناخواسته گرفتار مى

هـا دشـوار  رسى معرفتى ما را بـه ارزش افتند و دست امور اخالقى از اعتبار مى
هـا و  هايى، احتمال انحراف سازند و به جهت دشواری كسب چنين معرفت مى

هـای اخالقـى در  اختالفات معرفتـى در قلمـرو اخـالق و در پـى آن، اختالف
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  های معناشناسانه و وجودشناسانه در حوزE مفاهيم ارزشى رابطۀ تحليل

اند، مرز مشخصى ميان مباحثشان  پردازی كرده بسياری از كسانى كه دربار$ خوب و بد نظريه
ــدی نگذارده ــت و چيســتى خــوبى و ب ــار$ حقيق ــا و مباحثشــان درب ــار$ معن ــا  درب ــد و گوي ان

هـای آن  يا معادل(» بدی«و » خوبى«شان اين است كه در صورتى كه معنای كلمۀ  فرض پيش
شود، حقيقـت خـوبى نيـز روشـن شـده اسـت و ديگـر نيـازی بـه  روشن) های ديگر در زبان

انـد و ميـان حيـث  فـرض را نپذيرفته اما برخى متفكران اين پيش. كاوشى افزون بر اين نيست
انـد و معتقدنـد بـرای  شان تمايز نهاده شناسانۀ مباحث معناشناسانه و حيث متافيزيكى يا هستى

ر مباحث معناشناسـانۀ صـرف نيـاز اسـت و شناخت حقيقت و ذات خوبى به مباحثى افزون ب
فـارغ از  -شـود  مثالى كه در اين زمينه زده مى. های متافيزيكى روی آورد الزم است به تبيين

اراده » آب«ايـن اسـت كـه معنـايى كـه مـردم از كلمـۀ  -پذيری آن از برخـى جهـات مناقشه
قـديم مـردم معنـای كـه از  دهـد نيسـت، چـه آن كه حقيقت آب را تشكيل مى H2Oكنند  مى

را برای » آب«ما كلمۀ . كه علم به حقيقت آن داشته باشند آن اند، بى دانسته را مى» آب«كلمۀ 
بودن،  های قابل مشاهده از قبيـل مـايع بريم كه دارای برخى ويژگى كار مى اشاره به چيزی به

باشـد از  كـه الزم عطش و غيـره اسـت، بـدون اين كنندگى رنگى، رفع بويى، بى شفافيت، بى
تشـكيل  H2Oحقيقت و ذات آن چيز آگاهى تفصيلى داشته باشـيم و بـدانيم كـه آن چيـز از 

های معناشناختى ما از كلمـات، تكليـف مـا را دربـار$  گونه موارد، بررسى در اين. شده است
كند و ممكن است تفاوت بسياری ميان نظريۀ مـا  چيستى و حقيقت تفصيلى امور روشن نمى

اين كلمات و نظريۀ ما در باب حقيقت و چيستى امور مورد اشار$ اين كلمات در باب معنای 
  .وجود داشته باشد

بدانـد و از حيــث  H2Oبـر مبنـای ايـن مثـال، هنگــامى كـه كسـى حقيقـت و ذات آب را 
كند، طبعاً  چنين معنايى را اراده نمى» آب«كس از  معناشناختى به او اين اشكال شود كه هيچ

شده ناظر به چيستى و ماهيت حقيقى آب است، نـه  د بود كه ادعای مطرحپاسخ او اين خواه
با راه كشـف چيسـتى آب » آب«شود و اساساً راه كشف معنای  اراده مى» آب«معنايى كه از 

بايد به كاربران اين كلمه رجـوع كنـيم و » آب«برای تعيين معنای كلمۀ . بسيار متفاوت است
برند و هنگام به كـاربردن ايـن كلمـه  ای به كار مى  چه ماده دريابيم كه آنها اين كلمه را برای

هايى از آن ماده را در نظر دارنـد؛ امـا بـرای كشـف ماهيـت حقيقـى آب، ديگـر  چه ويژگى
های  های معناشناسانه متوسل شويم، بلكه بايـد ايـن حقيقـت را در نمونـه توانيم به تحليل نمى

  .عينى آب كشف كنيم
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توان اين نتيجۀ قابل قبـول را گرفـت كـه در  آميز، دست كم مى قشهاز اين مثاِل هرچند منا
برخى مـوارد، حقيقـت و ذات تفصـيلى يـك چيـز در معنـای كلمـۀ دال بـر آن چيـز لحـاظ 

هـای بـارز آن اسـت كـه در كاربردهـای  شود و تنها ذات اجمـالى آن بـا برخـى ويژگى نمى
ــاظ مى ــناختى لح ــوند معناش ــيلى آن. ش ــورت، ذات تفص ــن ص ــى از  در اي ــز برخ ــئ و ني ش
گونـه  در اين. ماننـد هـای آن بيـرون از قلمـروی معناشـناختى بـاقى مى خصوصيات و ويژگى

گو نيسـتند و كاوشـى  هـای معنـايى پاسـخ موارد، برای كشف ذات تفصـيلى آن چيـز تحليل
البتـه، معنـای ايـن سـخن ايـن . كننـد شناسانه را بر روی حقايق عينى موجود طلـب مى هستى

گونه موارد، ناظر بـه واقعيـت خـارجى نيسـت، بلكـه بـه ايـن  حليل معنايى در ايننيست كه ت
كننـد$ ماهيـت  هـای خـارجى باشـد، بيان معناست كه تحليل معنايى هرچند نـاظر بـه واقعيت

های معنايى فراتـر رفتـه و  الزم است از تحليل ،حقيقى شئ نيست و برای فهم ماهيت حقيقى
  . تافيزيكى روی آوريمشناسانه و م های هستى به تحليل

ای ماننـد خـوبى و بـدی هـم  اكنون پرسش مهم اين است كه آيا دربار$ مقوالت ارزشـى
اراده » خـوبى«توانيم چنين ديدگاهى را اتخاذ كنـيم و بـرای مثـال، معنـايى كـه از كلمـۀ  مى
نمای واقعيت خوبى ندانيم و برای كشف تفصـيلى حقيقـت خـوبى الزم  شود را آينۀ تمام مى
. پردازی متـافيزيكى روی آوريـم های معناشناختى فراتر رفته و بـه نظريـه نيم كه از تحليلبدا

اندازی ميان تحليل معنايى و متافيزيكى از ارزش اخالقى به ويژه برای كسانى كـه در  شكاف
. ئه دهند، اهميت داشته اسـتااند تبيين توحيدی و االهياتى از ارزش اخالقى ار صدد برآمده
پرداز امـر  به عنوان يك نظريـه )Robert Merrihew Adams(هيو آدامز رابرت مری برای مثال،

گونـه  االهى، اولين تبيين خدامحورانۀ خود از ارزش اخالقى را بدون تمايزنهادن ميان اين دو
گيرد كه غير خداباوران معنای  كند و در نتيجه در معرض اين اشكال قرار مى تحليل ارائه مى
، او در دور$ متـأخر فكـری رو ايـن از. كننـد و را از مفاهيم اخالقى اراده نمىدينى مورد نظر ا

خود، به صراحت ميان معناشناسى اصطالحات اخالقى و مباحث متـافيزيكى دربـار$ حقـايق 
او . دهـد خود را با توجه به اين تمـايز انجـام مى های پردازی گذارد و نظريه اخالقى تمايز مى

توان به حقيقت مقوالت اخالقى پـى  های معناشناسانه صرف نمى شود كه با تحليل مدعى مى
» نادرسـتى«از ديدگاه وی، معنای كلمـۀ . های متافيزيكى نيز بهره برد برد، بلكه بايد از تحليل

چه بسا افرادی از حقيقت نادرستى آگاه نباشند و بـا . غير از ماهيت و حقيقت نادرستى است
بـر ايـن اسـاس، . موارد اسـتعمال آن را بـه خـوبى بداننـد و» نادرستى«اين حال، معنای كلمۀ 

دانـد و بـه عقيـد$ او،  آدامز حقيقت نادرستى اخالقى را مخالفـت بـا امـر خـدای مهربـان مى



5  

 

 

الت
أم
ت

 ي
خت

نا
ش
نا 

مع
 ي

حق
ر 
د

ت
يق

 
الق

خ
ش ا

رز
ا

  ي

داننـد از ايـن  را مـى» نادرست«ممكن است بسياری از كسانى كه معنا و موارد استعمال كلمۀ 
به همين منوال، او حقيقـت خـوبى را بـر اسـاس . )Adams, 1987:136-137(خبر باشند  حقيقت بى

هرگـز بـه معنـای » خـوبى«كند، هـر چنـد بـه گفتـۀ او، كلمـۀ  مسئلۀ شباهت به خدا تبيين مى
  .)Adams, 1999:15(نيست » شباهت با خدا«

های اخالقى برجسته در دوران معاصـر كـه بنـابر  در حوز$ تفكر اسالمى نيز يكى از نظريه
اّهللاٰ  رود، از سـوی آيـت شـمار مـى آن، يك تبيين توحيـدی و خـدامحور بهشده از  تقرير ارائه

مشـهور شـده » ضـرورت بالقيـاس الـى الغيـر«محمدتقى مصباح يزدی ارائه شده كه به نظريۀ 
شان با كمال انسانى كه همان قرب  است و مطابق با آن، ارزش اخالقى امور بر اساس ارتباط

در اين نظريه . ...)و 126-117؛ 121-120؛ 42-38؛ 30-26: 1370زدی، مصباح ي: نك(شود  االهى است تعيين مى
توان آن را به  رسد نمى شود كه به نظر مى نيز تحليلى وجودشناسانه از ارزش اخالقى ارائه مى

ای كه معنايى كـه  گونه واسطۀ تحليل معناشناسانه صرف از مفاهيم اخالقى به دست آورد، به
كننـد بـا  هـای اخالقـى اراده مى از واژه) داران ديـن و چـه غيـر داران چه ديـن(جامعۀ انسانى 

دار  ديـن بـه طـور روشـن، يـك فـرد غيـر. شود، فاصله دارد تحليلى كه در اين نظريه بيان مى
، صـورتبـه همـين . كند را در معنای خود از مفاهيم اخالقى لحاظ نمى» قرب االهى«مفهوم 

معنـايى را از مفـاهيم اخالقـى در ذهـن ندارنـد و  داران و خداباوران نيز چنين بسياری از دين
های اخالقى و دينى خاص اسـت كـه ممكـن اسـت ايـن  تنها پس از آشنايى با برخى آموزه

  . مفهوم را وارد حوز$ معنايى خود كنند
با اين حال، فاصله انداختن ميان معنا و حقيقت در مقوالتى ارزشـى ماننـد خـوبى و بـدی 

گونـه نيسـت كـه  طبعـاً اين. ، نيـاز بـه تأمـل داردانـد مندان انجام دادهای كه اين انديش گونه به
گر ماهيت حقيقـى شـئ نباشـد و ايـن  شود بيان گاه معنايى كه از يك اصطالح اراده مى هيچ

رو هسـتيم؛ بـا حقيقـت  سازی با چه واقعيتـى روبـه كه ما در هنگام مفهوم بستگى به اين دارد 
بــرای مثــال، مــا حــس . هــای ظــاهری آن و ويژگى ای از صــفات يــك چيــز يــا بــا مجموعــه

مـا . توانيم تصوری از حقيقت جوهر بـه دسـت آوريـم مان نمى جوهرياب نداريم و با حواس
كنيم و شـناخت مـا از جـوهر، شـناختى  ای از صفات و عوارض را مشاهده مـى تنها مجموعه

حسـى از حقيقـت  برای مثـال، مـا شـناختى. اجمالى و با در نظر گرفتن صفات بارز آن است
، انسان را به عنوان موجودی كه دارای صفاتى خاص است رو اين جوهری انسان نداريم و از

برای مثال، دارای بدنى به شكل خاص است، قدرت تفكر و انديشه دارد، دارای احساسات (
از سـوی ديگـر، وضـع كلمـات . »حيوان نـاطق«عنوان  شناسيم نه به مى...) و عواطف است و
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های ظاهری و حسـى صـورت  والت جوهری مانند انسان معموالً با رجوع به شناختبرای مق
، بدون توجه به حقيقت تفصيلى جوهر، صفات و عوارض بارز آن جوهر رو اين گيرد و از مى

  .شود در وضع لحاظ مى
برای مردم، حيوان ناطق نيست، بلكه موجـودی اسـت كـه » انسان«، معنای كلمۀ رو اين از 
در اين حالت است كه برای شناخت تفصيلى ذات انسان به . ات بارز را داراستگونه صف آن

تـوانيم آگـاهى  تأمالت عقلى و متافيزيكى نياز داريـم و صـرفاً بـا تـأمالت معناشـناختى نمى
  .ذات انسان پيدا كنيم تفصيلى از
مى كند؛ چرا كـه مفهـو رو هستيم، مسئله تفاوت مى جا كه با حقيقت يك چيز روبه اما آن

. گيرد و طبعاً وضع ما نيز ناظر به آن حقيقت خواهـد بـود شكل مى  از همان حقيقت در ذهن
نـاظر بـه حقيقـت  H2Oگفته بازگرديم، شايد بتوان گفت كه خود اصطالح  اگر به مثال پيش

ايم و  رو شـده های بارز آن؛ چرا كه ما ابتدا با حقيقت شئ روبه شئ است و نه ناظر به ويژگى
تر، دربـار$  امـا بـه عنـوان مثـالى روشـن. ايم صـطالح را نـاظر بـه آن وضـع كـردهسپس اين ا

رسـد حقيقـت آنهـا چيـزی جـز آنچـه مـا در  مفاهيمى انتزاعى مانند باال و پـايين بـه نظـر مى
، ايـن مفـاهيم نـاظر بـه حقيقـت آنهـا سـاخته رو اين يابيم نيست و از مقايسات عقلى خود مى

شود نيز نـاظر بـه حقيقـت  اراده مى» پايين«و » باال«از كلمات  شوند و پيرو آن، معنايى كه مى
، در رو ايـن از. شـود ندارنـد باال و پايين است و حقيقتى غير از آنچه در معنايشـان لحـاظ مى

  .گونه موارد صرف تحليل معنايى برای شناخت حقيقت آنها كافى است اين
كه فيلسوفان اسالمى آنها را ) بدیمانند خوبى و (رسد در مورد مفاهيم اخالقى  به نظر مى

ای ميان معنايى كه از خـوبى و بـدی ارائـه  كنند، فاصله بندی مى در زمر$ معقوالت ثانى دسته
هايى كـه حقيقـت خـوبى و   رو، نظريـه شود و حقيقت خوبى و بدی وجود ندارد و از اين مى

خوانى كافى ندارد  ى همكنند كه با معناشناسى اصطالحات اخالق ای تبيين مى گونه بدی را به
تـوان مـدعى شـد كـه يكـى از عوامـل مهـم موفقيـت  دست كم مى. رسند مقبول به نظر نمى

توجـه بـه ايـن مسـئله زمـانى . های اخالقى سازگاری آنها با ارتكازات مفهومى ماست نظريه
 يكـى از. يابد كه در صدد ارائۀ تبيين االهياتى از ارزش اخالقى بـرآييم اهميت دوچندان مى

آورد  هـای توحيـدی از حقـايق اخالقـى را پـايين مـى داليلى كه قابليت پذيرش برخى تبيين
البته، اين بـه . ها با فهم متعارفى است كه نسبت به مفاهيم اخالقى وجود دارد فاصلۀ آن تبيين

معنای مردود دانستن هرگونه تبيين االهياتى از اخالق نيست، بلكه تأكيد بر ايـن نكتـه اسـت 
های  خـوانى آن بـا برداشـت بخـواهيم يـك تبيـين االهيـاتى موفـق ارائـه دهـيم، همكه اگـر 
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در ادامۀ . ای در اين موفقيت خواهد داشت معناشناسانه ما از مفاهيم اخالقى نقش بسزا و ويژه
ای  كنيم تـا زمينـه های معناشناختى خود از ارزش اخالقى را بيان مـى اين مقاله، برخى تحليل

نگارنـده بـر آن . ای مناسب در باب حقيقت ارزش اخالقى فراهم آيـد يهبرای رسيدن به نظر
های برخـى  هايى معناشناسانه در اين مقاله، ضمن نشان دادن كاسـتى است كه با برداشتن گام

های االهياتى از اين جهت، زمينه را بـرای ارائـۀ يـك تبيـين توحيـدی مقبـول از ارزش  تبيين
  .فراهم آورد سو با اين معناشناسى اخالقى و هم

های لغـوی  يابى الزم است يادآور شويم كه مراد ما از تحليل معنايى هرگز به معنای ريشه
های اخالقى و تغيير و تحوالت لغوی آنها نيست، بلكه مراد ارتكازات مفهومى كاربران  واژه

ان پرداز البتـه نظريـه. هاست كه خـود مـا نيـز در قلمـروی ايـن كـاربران قـرار داريـم اين واژه
كنند همواره در معـرض خطـر خلـط  اخالقى و متخصصان ديگری كه در اين حوزه كار مى

شـان ايجـاد  برگزيده  های كه تحت تـأثير نظريـه شان ميان فهم متعارف خود و فهم تخصصى
، برای پرهيز از چنين خلطى، الزم است بـرای دريافـت فهـم رو اين شده است، قرار دارند؛ از

  .خالقى بر كاربردهای زبانى روزمر$ خود تمركز كنندهای ا متعارف از واژه
نكتۀ قابل ذكر ديگر اين است كه مالحظات معناشناختى ما در اين مقاله تنها نـاظر بـه دو 

  . مفهوم خوبى و بدی اخالقى خواهد بود

  شاخص معناشناختى عام برای خوب و بد

مواضـع دارد؛ از برخـى  هـا و اتخـاذ ای گسـترده از نگرش هر انسانى در درون خود مجموعه
آيد، به برخى چيزهـا تمايـل دارد و از برخـى  آيد و از برخى امور خوشش مى امور بدش مى

دانـد، امـوری را سـودمند و  چيزها كراهت، برخى چيزها را خوب و برخى چيزهـا را بـد مى
 كنـد، برخـى كارهـا را درسـت و فايـده يـا مضـّر قلمـداد مى مفيد فايده و امور ديگری را بى

كنـد، و در يـك  شمارد، اموری را تأييد و امور ديگری را رد مى برخى ديگر را نادرست مى
هاسـت كـه  ای قائـل اسـت و بـر اسـاس ايـن ارزش ويـژه ارزشكالم انسان بـرای هـر چيـزی 
ارزش در اين معنـای عـام شـامل هرگونـه نگـرش مثبـت و . دهد رفتارهای خود را شكل مى

البتـه، . های مثبت است های منفى و ارزش قابل تقسيم به ارزششود و  منفى انسان به امور مى
و مشـتقات » ارزش«مثبت يا منفى به امـور، از لفـظ   در بسياری از مواقع، هنگام اظهار نگرش

هـای ايــن دو در  و معادل» بــد«و » خـوب«هـايى چــون  شـود و بيشــتر از واژه آن اسـتفاده نمى
های مفهـومى و غيـر مفهـومى دربـار$  رو، بررسـى از همـين .شـود های ديگر استفاده مى زبان

  .شود ها انجام مى ارزش، بيشتر ناظر به اين واژه
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لحاظ زبانى، مجاز است به هر چيـزی كـه نگـرش مثبـت بـه آن دارد  كلى انسان به طور  به
در واقـع، اگـر . بنامـد» بد«اطالق كند و هرچه را كه نگرش منفى نسبت به آن دارد » خوب«

توانيم بگوييم كه خوب دانستن هر چيزی مالزم با  اهيم همۀ كاربردها را لحاظ كنيم، مىبخو
انسان هـر چيـزی . دانستن هر چيزی مالزم با عدم تأييد و رد آن چيز است تأييد آن چيز و بد
دانـد آن را تأييـد يـا رد  دانـد از آن حيـث كـه آن را خـوب يـا بـد مى مى را كه خوب يا بـد

داند آن را  توان يافت كه انسان از همان حيث كه چيزی را خوب مى را نمىموردی . كند مى
  . داند آن را تأييد كند رد كند يا از همان حيث كه چيزی را بد مى

بـرای بيـان » خـوب«خـوب و بـد ايـن مقـدار روشـن اسـت كـه  در نتيجه، در معناشناسى
گـام تـوانيم  جا مى از همين. رود برای بيان عدم تأييدهای او به كار مى» بد«تأييدهای انسان و 

معناشناسانۀ بعدی را برداشته و به برخى تمايزهای مفهـومى ميـان انـواع خـوب و بـد دسـت 
تـوانيم انـواع  بندی مفيـد، مى برای يافتن اين تمايزهای مفهومى و رسيدن به يك دسـته. يابيم

تأييد يا عـدم تأييـد مـا وجه . خوب و بد را از ناحيۀ تفاوت ميان وجوه تأييد، بازشناسى كنيم
كنيم،  نسبت به هر چيزی كه مـا آن را تأييـد يـا رد مـى. نسبت به امور مختلف متفاوت است

دانيم و يا چـرا آن  توانيم اين پرسش را مطرح كنيم كه چرا آن را تأييد كرده و خوب مى مى
م معـانى مختلـف تـواني بر اساس پاسخ به چرايى تأييد يا رد، مى. پنداريم را رد كرده و بد مى
ها و  آوری همـۀ انـواع پاسـخ جا قصد جمع در اين. ديگر تشخيص دهيم خوب و بد را از يك

يابى بـه معنـای مـورد نظـر  بندی جامع از خوب و بد نداريم و هدف ما تنها دسـت ارائۀ دسته
  .خود از خوبى و بدی است

  خوب و بد ابزاری

كنى،  دانى و آن را تأييد مى را خوب مىهنگامى كه از كسى پرسيده شود كه چرا فالن چيز 
. ممكن است در پاسخ بگويد از اين جهت كه وسيلۀ مناسبى بـرای فـالن چيـز خـاص اسـت

، بـه رو ايـن شـود و از يعنى حيث ابزار بودن يا وسيله بودن در اين معنای از خـوبى لحـاظ مى
وبى ابزاری اين است نكتۀ قابل توجه دربار$ خ. شود گفته مى» خوبى ابزاری« ای چنين خوبى

چيـز بـرای فـرد تأييدكننـده نيسـت و  كه تأييد ابزاری يك چيز لزوماً به معنای مطلوبيـت آن
اش با  كه از يك منظر، نگرش منفى به چيزی دارد با در نظر گرفتن رابطه بسا انسان با اين چه

ز سـالح برای مثال، ممكن است كسى با وجود تنفر شـديد ا. چيزی ديگر آن را خوب بداند
كشتار جمعى و بد دانستن آن، هنگام بررسى رابطۀ آن با كشتار جمعى، آن را وسيلۀ خـوبى 

كـه سـالح كشـتار جمعـى  برای كشتار جمعى بداند؛ معنای اين سخن اين است كه او بـا اين
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كند كه بمب اتم بـرای كشـتار جمعـى مناسـب  داند، تأييد مى مانند بمب اتم را چيز بدی مى
» مطلوبيـت«را در همـه جـا مسـاوی بـا » خـوبى«يـا » ارزش«تـوان  اسـاس، نمى بر اين 1.است

تأييد يك چيز از آن حيث كه وسيلۀ مناسب برای چيز ديگر است، لزوماً بـه معنـای . دانست
مطلـوب انسـان باشـد و بـا  ،كه خود هدف مطلوبيت آن برای فرد تأييدكننده نيست، مگر آن

  .نوی يابدمطلوبيت هدف، وسيله نيز مطلوبيت ثا

  خوب و بد نفسانى

كننـد رابطـۀ ميـان آن  در كاربردی ديگر، هنگامى كه افراد به خوبى يا بدی چيزی حكم مى
. كننـد كنند و با در نظرگرفتن ايـن رابطـه آن را تأييـد يـا رد مى چيز را با خودشان لحاظ مى

، ممكـن اسـت در برای مثـال. جا انواع مختلفى از رابطه لحاظ شود البته، ممكن است در اين
پاسخ به پرسش از چرايى تأييد يـا خـوبى يـك چيـز، گفتـه شـود كـه چـون آن چيـز بـرايم 

دهـد، يـا موجـب  كند، يـا بـه مـن آرامـش مى بخش است، يا چون َدردم را برطرف مى لذت
وجه جمع همۀ اين موارد ايـن اسـت كـه . شود يا خيلى چيزهای ديگر اعتماد به نفس من مى

گيـرد و از آن نظـر  گام تأييد يك چيز، رابطۀ آن را با خـودش در نظـر مىفرد تأييدكننده هن
گونـه  به معنای وسيع آن كـه شـامل هر(ای احساس لذت و خوشى  كه برای او موجب گونه

بخش پديـد آيـد و  چه اين احساس از ناحيۀ امـور لـذت -شود  احساس خوشى در انسان مى
شـود، آن را تأييـد كـرده و  مى) اس ديگـرچه از ناحيۀ كاهش درد و چـه از ناحيـۀ هـر احسـ

گونـه تأييـدی از ايـن سـنخ را  تـوانيم هر جـا مى بـر خـالف قسـم اول، در اين. داند خوب مى
  .مساوی با مطلوبيت آن چيز برای فرد تأييدكننده بدانيم

توانيم بدی يك چيز را مساوی با رد آن چيز و نامطلوبيـت  در برابر اين معنا از خوبى، مى
ای  توانيم ايجاد گونـه فرد ردكننده بدانيم و وجه جمع همۀ امور بد به اين معنا را مى آن برای

در واقع، درد و رنج چيزی اسـت . در فرد ردكننده بدانيم) باز به معنای وسيع آن(درد و رنج 
كه واكنش اوليـۀ انسـان بـه آن منفـى اسـت و هنگـامى كـه انسـان خـود آن را قطـع نظـر از 

البته، ممكن اسـت انسـان از درد و . يز ديگر مالحظه كند، از آن بيزار استاش با هر چ رابطه
كند استقبال كند، ولى اين نه به جهـت خـود آن  را توليد مى  رنج و چيزی كه آن درد و رنج

شود و حتى  بخشى است كه از آن چيز ناشى مى درد و رنج بلكه به جهت دستاوردهای لذت
بسـا تحمـل يـك درد و رنـج  برای مثـال، چـه. نيز بداند ممكن است آن را از اين نظر خوب

تر شود و از اين جهت، در نظر انسان خوب انگاشـته  های سنگين سبب دفع و رفع درد و رنج
  .شود
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توان گفت كه واكنش اوليۀ انسان بـه آن  در مورد هرگونه احساس خوشى و لذت نيز مى
اش بـا  و خود آن را قطع نظر از رابطه رو شود مثبت است، يعنى هنگامى كه انسان با آن روبه

اش با امور ديگر را  دهد، هرچند اگر رابطه هر چيز ديگر مالحظه كند، به آن رغبت نشان مى
در نظر بگيرد ممكن است از آن دوری كند؛ چرا كه، برای مثال، سبب گرفتار شـدن بـه درد 

ى كـه هـم موجـب برخـى چيزهاي. شود و از اين نظر حتى بد تلقى شود های شديد مى و رنج
ها، از آن جهـت كـه درد و رنـج توليــد  شـوند و هـم سـبب برخـى خوشـى هـا مى درد و رنج

كنند خوب هستند و البته، در نگاه  كنند، از نظر ما، بد و از آن جهت كه خوشى ايجاد مى مى
  .ناميم كه غلبه با كدام طرف باشد آنها را خوب يا بد مى نهايى بسته به آن
شـود و هـم  افتد كه به يـك چيـز هـم بـد اطـالق مى ی زبانى بسيار اتفاق مىدر كاربردها

هنگـامى كـه پيامـد اوليـه و آشـكار . پذيرد خوب و البته اين با دو لحاظ مختلف صورت مى
كـه اگـر بـه پيامـدهای  ناميم و حال آن چيزی درد و رنج باشد آن چيز را از اين لحاظ بد مى

ای  ا خوب بناميم؛ چـرا كـه آثـار مطلـوبش بـه انـدازهديگر آن توجه كنيم ممكن است آن ر
همچنين هنگامى كه پيامد آشـكار يـك . كند است كه بر اين اثر نامطلوب اوليه غلبه پيدا مى

ناميم، هر چند ممكن است با توجه به  چيز لذت و خوشى باشد آن را از اين لحاظ خوب مى
نها به قدری است كه بـر ايـن خوشـى پيامدهای ديگرش آن را بد بناميم؛ چرا كه نامطلوبى آ

زمـان از هـر دو كـاربرد  در برخى كاربردهـای زبـانى بـه صـورت هم. كند اوليه غلبه پيدا مى
خيـری كـه «نقل شده است كه  7برای مثال، در روايتى از حضرت على. استفاده شده است

ربرد اول كـا 2.»بعد از آن آتش است خير نيست و شّری كه بعد از آن بهشت است شّر نيست
خير و شّر در اين گفتار با نظر به پيامـد اوليـه و ظـاهری يـك چيـز اسـت و هنگـامى كـه در 

  3.كاربرد دوم، خير و شر نفى شده است با نظر به پيامدهای ديگر آن بوده است
ای  تواند گونـه نيز مى كه در اين قسمت ترسيم شد ای شايان توجه است كه خوبى و بدی

ی تلقى شود كه به رابطۀ ابزاری امور با اهداف و اميال افراد ناظر است، از خوبى و بدِی ابزار
ولى به جهت تمايزش با دستۀ اول از نظر وجود عنصر مطلوبيت، كاربردی ويژه و ممتاز پيدا 

خوبى «توان با نام  گونه خوبى و بدی مى از اين. ای است كرده است و شايستۀ عنوان جداگانه
  .ياد كرد» و بدی نفسانى

  خوب و بد ارزشى

ای كه با  خوبى و بدی) الف: ديگر باز شناختيم تاكنون دو نوع مفهوم خوبى و بدی را از يك
يـاد » خوبى و بدی ابـزاری«آيد و از آن با عنوان  مالحظۀ رابطۀ ابزاری ميان دو چيز پديد مى
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حظـۀ ای كـه بـا مال خوبى و بـدی) كه مطلوبيتى برای آن لحاظ شود و ب شود، بدون آن مى
خـوبى . نهـاديم  نـام» خـوبى و بـدی نفسـانى«شود و آن را  رابطۀ چيزی با خود انسان پيدا مى

ابزاری صرفاً دارای بعد تأييـدی اسـت و خـوبى نفسـانى افـزون بـر بعـد تأييـدی دارای بعـد 
رسيم كه آيـا كـاربرد ديگـری از خـوبى و  اكنون به اين پرسش مهم مى. مطلوبيت نيز هست
ايـن نقطـۀ مهـم بحـث اسـت و توجـه . ماالت متعارف ما وجود دارد يا خيربدی هم در استع

ای ديگر از خـوبى و بـدی  شهودات كاربردی و ارتكازات مفهومى ما از گونه. طلبد ويژه مى
دهند كه در آنها افزون بر دو بُعد تأييد و مطلوبيت به بعد ديگری نيز اشاره دارند كـه  خبر مى

ما برخى امور را نه از نگاه ابزارِی ِصـرف و نـه بـا نظـر بـه . ناميد »تحسين«توان بُعد  آن را مى
ــا خودمــان، بلكــه مســتقل از خودمــان خــوب و ارزشــمند مــى رابطه خــوبى و . دانيم اشــان ب

گونـه  اگر از ما پرسيده شود كه چـرا اين. تر مراد است جا به معنايى خاص ارزشمندی در اين
انيد، در پاسخ نه به حيث ابزار بودن و وسيله بودن آنها د كنيد و ارزشمند مى امور را تأييد مى

به عنوان يـك فـرد  -گونه امور برای ما  كنيم و نه به امتيازهايى كه ممكن است اين توجه مى
شـان بـا  يعنى مستقل از ارتباط(واقع  داشته باشند، بلكه پاسخ ما اين است كه اينها به -خاص 

  .برانگيزند نارزشمند و تحسي) ما يا هرچيز ديگری
پيش از اين معنای عامى را بـرای ارزش و خـوبى بيـان كـرديم كـه دربرگيرنـد$ هرگونـه 

تری از ارزش  خـوريم كـه در آنهـا معنـای خـاص شد، اما اكنون به مواردی برمى تأييدی مى
كـه بـه بُعـد تأييـد و مطلوبيـت اشـاره  ارزش و خوبى در اين معنا افزون بر اين. شود اراده مى
معنای اين سخن اين است كـه تأييـد . كند ز قابليت تحسين امور ارزشمند حكايت مىدارد، ا

گونه امور از ناحيۀ ما و حتى مطلوبيت آنها برای ما از اين جهت است كـه آنهـا فـارغ از  اين
ديگر  بنابراين، دست كم سه معنای خوبى و بـدی از يـك. اند اشان با ما سزاوار ستايش رابطه

ای كـه  خوبى و بدی ابزاری، خوبى و بـدی نفسـانى و خـوبى و بـدی: تندقابل بازشناسى هس
  ايـن. هسـتند) معنای خـاص ارزش بـه(فارغ از نگاه ابزاری و نفسانى قابل تحسين و با ارزش 

  4.ناميم مى» خوبى و بدی ارزشى«خوبى و بدی را 
كـه از  خلط قابل توجهى كه در اين زمينه برای برخى متفكران رخ داده است، اين اسـت

بـريم و از ناحيـۀ آنهـا احسـاس  مى) به معنای عـام آن(جا كه ما از چنين اموری نيز لذت  آن
دهـد، در نتيجـه ارزش قائـل شـدن بـرای آنهـا نيـز بـه جهـت  و خوشى به ما دسـت مى  لذت

شـك، چـه بسـا از  آری، بى. گيری خطاسـت اين نتيجـه. مالحظۀ رابطۀ آنها با خودمان است
ت ببـريم، امـا بايـد توجـه داشـت كـه خـوب دانسـتن ايـن امـور و ارزش گونه امـور لـذ اين
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. شـود حاصـل مىای است كه از ناحيۀ اين امـور  شدن برای آنها مقدم بر لذت و خوشى قائل
مـا ابتـدا بـرای ايـن امـور ارزش قائـل . لذت بردن ما از آنها بر ارزشمندی آنها مترتب اسـت

بـه . بـريم اند از وجود آنها لـذت مى پيدا كردهشويم و سپس به جهت ارزشى كه برای ما  مى
انـد از داشـتن آنهـا لـذت  امـور از نظـر مـا دارای ارزش و اهميت گونـه بيان ديگر، چون اين

  .دانيم كنند آنها را مهم و با ارزش مى كه چون برای ما لذت ايجاد مى بريم نه اين مى
وند كـه ممكـن اسـت از شـ چنـان ضـّد ارزش قلمـداد مى همچنين برخى امور برای ما آن

گونه نيست كـه بـه جهـت رنجـى كـه از آنهـا بـه مـا  وجود آنها رنج زيادی بكشيم، ولى اين
كنيم و  رسد آنها را بد و ضّد ارزش تلقى كنيم، بلكه ابتدا آنها را ضـّد ارزش قلمـداد مـى مى

 بريم و اگر در نظـر مـا ضـّد ارزش نبودنـد، از وجودشـان رنجـى سپس از وجودشان رنج مى
بـرای . گونه امور مقدم بر رنـج بـردن از آنهاسـت پس بد دانستن اين. شد برای ما حاصل نمى

كنـد، حتـى از  مثال، كسى كه بهر$ جنسى از اعضای خـانواده را يـك ضـّد ارزش تلقـى مى
كشد، ولى اين رنج به جهت آن است كه ابتـدا آن را يـك  تصور چنين چيزی بسيار رنج مى

كشد، وگرنه اگـر در نظـرش يـك  ند و سپس از وجودش رنج مىدا چيز بد و ضد ارزش مى
  .شد ضد ارزش نبود، از نفس آن عمل رنجى حاصل نمى

كـه بايـد ميـان مقـام شـناخت و داوری و مقـام انگيـزه و عمـل  نكتۀ قابل توجه ديگر اين
ضـّد  در مقـام داوری و شـناخت ابتـدا. دو مقـام را بـا هـم در نيـاميزيم تفكيك كنـيم و ايـن

اكنـون در مقـام . شـويم يابيم و سپس مترتب بر آن دچار رنج مى بودن يك چيز را مى ارزش
مـان  رو شويم ممكن است به انگيز$ برطرف شدن رنج عمل هنگامى كه با چنين موردی روبه

كه ايسـتادگى عملـى  اما اين. و تشفى خاطرمان در مقابل آن بايستيم و اجازه ندهيم رخ دهد
مان باشـد، مـا را مجـاز  موارد به انگيز$ تشفى خاطر و بر طرف شدن رنجگونه  ما در برابر اين

ايـن . بـودن آن را از ناحيـۀ درد و رنـج حاصـل از آن قلمـداد كنـيم كند كه ضـد ارزش نمى
های خودگرايانـه در اخـالق  چيزی است كه برخى متفكران را به اشتباه انداخته و به ديدگاه

ست كه هنگامى كـه اقـدامات عملـى مـا بـرای تحقـق خطای آنها اين ا. متمايل ساخته است
های ارزشى را نيـز  اند، داوری اهداف اخالقى را ناشى از تشفى خاطر خودمان مشاهده كرده

هـای  اما شهودات مفهـومى مـا حـاكى از اسـتقالل داوری. اند دارای وجهۀ خودگرايانه ديده
مان  ور را با سود و زيان شخصـىهای ارزشى رابطۀ ام ای كه در داوری گونه ارزشى هستند، به

البته، اين به اين معنا نيست كه نظريـۀ قابـل دفـاع از ارزش صـبغۀ كـامًال (گيريم  در نظر نمى
  ). ای جمع كرد گونه بسا بتوان ميان اين دو نظريه را به ديگرگروانه دارد، بلكه چه
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نفسـانى و توان بـه تفـاوت كـاربردی خـوب  با يك بررسى كوتاه در زندگى روزمره، مى
اشان بـا  مصاديق خوب نفسانى يعنى اموری كه با در نظر گرفتن رابطه. خوب ارزشى پى برد

گونه نيسـت كـه  خودمان مطلوب ما هستند و ما واكنشى مثبت به آنها داريم، بسيارند، اما اين
برای مثال، خـوردن يـك . داشته باشند) به معنای خاص ارزش(همۀ آنها برای ما بار ارزشى 

ی لذيذ يا قرار گرفتن در فضايى خنك در يك روز گـرم تابسـتانى بـرای مـا مطلـوب و غذا
قائـل باشـيم ) بـه معنـای خـاص آن(گونه نيست كه بـرای آنهـا ارزش  خوب است، ولى اين

همچنين مصاديق بد نفسانى يعنى اموری كـه . كه برای احسان و ايثار ارزش قائليم ای گونه به
اند و واكنش ما به آنهـا منفـى اسـت  ن با خودمان برای ما نامطلوباشا با در نظر گرفتن رابطه

بـرای مثـال، . گونه نيست كه همۀ آنها برای ما يك ضد ارزش تلقـى شـوند بسيارند، ولى اين
درد يا قرار گرفتن در فضايى بسيار سـرد در يـك روز سـرد زمسـتانى بـرای مـا  داشتن دندان

نظری يك ضد ارزش تلقى  ه همانند بخل و تنگگونه نيست ك نامطلوب و بد است، ولى اين
  .شوند

  رابطه خوب و بد ارزشى با خوب و بد نفسانى

قـائليم ) بـه معنـای خاصـش(از اين نكته نبايد غافل ماند كه اموری كه ما بـرای آنهـا ارزش 
و  اند بخش آور نيز باشند، يعنى فارغ از ارزشمند بودنشان هم لذت نفسه لذت ممكن است فى

بـرای . بريم، لزوماً مترتـب بـر ارزشـمندی آنهـا باشـد گونه نيست كه لذتى كه از آنها مى اين
با اين حال، علم با قطـع نظـر از . شود از نظر بسياری از افراد يك ارزش تلقى مى» علم« مثال،

هايى را ايجاد كند و ممكن است برخى افـراد تنهـا بـه  تواند لذت ارزشى كه نزد ما دارد، مى
برای مثال، پيـدا كـردن راه حـل . آموزی بروند های ناشى از علم سراغ علم هت همين لذتج

يك مسئلۀ پيچيد$ علمى لذت خاصى را به دنبال دارد يا كسى كه دانش خاصى دارد ممكن 
های زيـادی  ها و خوشـى مند شود و از اين طريق لـذت است از موقعيت اجتماعى خوبى بهره

ها، برخى افراد نگاه كامًال ارزشى به علـم دارنـد و تنهـا بـه  اين لذت اما جدا از. عائد او شود
هايى كـه از آن  روند نـه بـه جهـت لـذت آموزی مى ای كه علم دارد سراغ علم جهت ارزشى

  . شود ناشى مى
گونه افراد حتى اگر هيچ لذتى از آن حاصل نشود امری ارزشـمند و قابـل  علم از نظر اين

 ها و خوشــى هــا  افــراد حتــى حاضــرند بــرای كســب علــم از لــذتگونــه  اين. تحســين اســت
البته، آنها شايد به جهت ارزشى كه بـرای . ها تن دهند ها و مرارت پوشى كنند و به رنج چشم
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اند از وجود علم بسيار لذت ببرند، ولى اين لـذتى اسـت متـأخر كـه پـس از ارزش  علم قائل
داشـت چنـين  ای كه آنها به چشـم گونه آن، به رسد نه پيش از قائل شدن برای علم به آنها مى

  .لذتى سراغ علم بروند و برای آن ارزش قائل شوند
تواننـد هـم دارای بـار  توان گفت برخـى امـور مى مطابق اصطالحى كه به كار برديم، مى
تر ايـن كـه گـاهى امـوری كـه خـوب  نكتۀ جالـب. خوب ارزشى باشند و هم خوب نفسانى

اشان با خودمان، چيز  ن است در نگاه نفسانى يعنى با نظر به رابطهشوند ممك ارزشى تلقى مى
برای مثال، زحمـت كشـيدن و مشـقت بـردن از نگـاه نفسـانى چيـز خـوبى . بدی تلقى شوند

، مطلـوب مـا قـرار رو ايـن كنـد و از با اين حال، در برخى موارد بـار ارزشـى پيـدا مى. نيست
كننـد و  به زحمت و مشقت افتـادن اسـتقبال مىورزشكاران از رودرويى با رقيب و . گيرد مى

حتى اگر ممكن باشد كه با غيبت رقيب، قهرمانى بـه نـام آنهـا ثبـت شـود، بسـياری از آنهـا 
دهند كه اين قهرمانى را با حضور رقيب و رقابت واقعى با او به دست آورند؛ زيرا  ترجيح مى

شق معموالً مايلند بـرای خـدمت همچنين، افراد عا. ند ا برای اين زحمت و مشقت ارزش قائل
آنها . كنند به معشوق خود به زحمتى بيفتند و چنين رنج و زحمتى را امری ارزشمند تلقى مى

ای از آنان نداشته باشد، باز دوسـت دارنـد بـه معشـوق  حتى اگر فرد محبوبشان هيچ خواسته
ى را بـرای شود كه رنج و زحمت تنها در صورتى حاصل مىشان  خود خدمت كنند و رضايت

كه از نگاه غير ارزشـى چيـزی  گونه موارد، با اين در اين. خدمت به معشوق خود تحمل كنند
جا كـه انسـان بـرای ايـن رنـج و زحمـت  شود، ولى از آن جز رنج و زحمت عايد انسان نمى

البتـه، ايــن . بـرد ای از آن لــذت مى گونـه شـود و به اسـت بـرای او خوشــايند مى  ارزش قائـل
گونه  بردن از رنج و زحمت پس از ارزش قائل شدن برای آن است و اين و لذتخوشايندی 

داشـت ايـن  نيست كه ارزش اين رنج و زحمت را بر اساس آن لذت تعيين كنيم و بـه چشـم
  .لذت به دنبال آن رنج و زحمت برويم

آنچه دربار$ رابطۀ خوب نفسانى و خوب ارزشى گفتيم، ميان بد نفسانى و بد ارزشى نيـز 
شوند ممكن اسـت فـى حـد نفسـه  برخى اموری كه برای ما ضّد ارزش تلقى مى. جود داردو

ُشـرور اخالقـى . آور هم باشند، يعنى هم از نگاه ارزشى بد باشند و هـم از نگـاه نفسـانى رنج
كنيم و  اند، يعنى هم از نگاه ارزشى شّرند و ما آنها را ضّد ارزش قلمداد مـى گونه معموالً اين
با ايـن . شوند شوند؛ چرا كه موجب درد و رنج ديگران مى  نفسانى شّر انگاشته مى هم از نگاه

آيد از نگاه نفسانى  حساب مى حال، ممكن است يك چيز در حالى كه از نگاه ارزشى شّر به
  .سبب ايجاد لذت و خوشى باشد و از اين نظر چيز خوبى تلقى شود
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  داوری هنگام وجود تعارض

شود كه بـه هنگـام تعـارض ميـان خـوب و بـدهای ارزشـى و  رح مىدر اينجا اين پرسش مط
پيش از ايـن گفتـيم كـه . دهيم خوب و بدهای نفسانى در داوری خود اولويت را به كدام مى

ها، از آن  شـوند و هـم سـبب برخـى خوشـى ها مى چيزهايى كه هم موجب برخى درد و رنج
كننـد  آن جهت كه خوشى ايجـاد مى كنند، از نظر ما، بد و از جهت كه درد و رنج توليد مى

كه غلبه با كدام طـرف باشـد آنهـا را خـوب يـا بـد  خوب هستند و در نگاه نهايى بسته به آن
اكنون اگر چيزی از نگـاه ارزشـى خـوب تلقـى شـود و از نگـاه نفسـانى بـد، و يـا . ناميم مى

ايى آن را برعكس از نگاه ارزشى بد تلقى شـود و از نگـاه نفسـانى خـوب، آيـا در نگـاه نهـ
ناميم يا بد؟ به بيان ديگر، در مقام داوری، كدام يك از دو معيار نفسانى و ارزشـى  خوب مى

  بريم؟ را برای خوب و بد ناميدن آن به كار مى
. انـد به حكم شهودات انسانى ما، خوب و بدهای ارزشى بر خوب و بدهای نفسانى حاكم

گيرند  مال را با سود و زيان خودشان در نظر مىالبته، در مقام عمل، بسياری از افراد رابطۀ اع
و دوری هـر چـه بيشـتر از  ها هـا و خوشـى و اعمال خود را بر محور كسب هر چه بيشتر لذت

ها و بـدون توجـه  دهند و تنها برخى زندگى خود را بر محور ارزش شكل مى ها دردها و رنج
ها و  و خوشـى هـا  ترك برخى لذت كنند، هر چند به بهای تنظيم مى با خودشان به رابطۀ آنها 

اما نكتۀ مهم اين است كه در مقام نظر و قضاوت، تقريبـاً . ها باشد تحمل برخى دردها و رنج
دانيم و آنهـا را در صـدر امـور  ها مسائل ارزشى را از هر مسـئلۀ ديگـر برتـر مـى همۀ ما انسان

راوانى كشيده باشـد و ها رنج و سختى ف كسى كه برای تحقق ارزش. دهيم خوب و بد جا مى
كسانى را كه بـرای . های زيادی چشم پوشيده باشد در نزد ما جايگاه واالتری دارد از خوشى

خرنـد و  های زيادی را بـه جـان مى ها سختى ها در جامعه و مبارزه با ضّد ارزش تحقق ارزش
يم و خـور غبطـه مىشـان  كنيم، بـه حال دهند، تحسـين مـى حتى هستى خود را در اين راه مى
هايى بسيار  غبطۀ ما از اين جهت نيست كه آنها لذت. بينيم خود را در مقابل آنها كوچك مى

تـوانيم  باشـيم، نمى  كنند، و اساساً اگر چنين لذتى را تجربه نكـرده تر از ما را تجربه مى عميق
را تصديق كنيم، بلكه غبطۀ مـا از آن جهـت اسـت كـه آنهـا بـرای ها  تر بودن آن لذت عميق

ها تـن  هـا و دشـواری های بسـيار چشـم پوشـيده و بـه رنج ها و خوشى ها بر لذت فظ ارزشح
  .اند داده

شوند، حتى اگر هـيچ درد  جا كه ضّد ارزش قلمداد مى بر اين اساس، شرور اخالقى از آن
كه موجب لذت و خوشى ديگران شـوند، بـاز  و رنجى در ديگران ايجاد نكنند و يا باالتر آن
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گونه شرور اخالقى از نگاه نفسـانى خـوب  رود؛ چرا كه هرچند اين ا از بين نمىشّر بودن آنه
، در نگـاه نهــايى آنهـا را شــّر رو ايــن شـوند و از باشـند، همچنـان يــك ضـّد ارزش تلقــى مى

بد ارزشـى در شـرور اخالقـى نكتـۀ قابـل  وايجاد تمايز ميان بد نفسانى . آوريم حساب مى به
داننـد كـه درد و  بودن شرور اخالقى را صرفاً به اين جهت مىبرخى افراد شّر . توجهى است

كه درد و رنج جانكـاهى كـه در برخـى  كند، و حال آن رنج شديدی را در ديگران ايجاد مى
كه ما آن شرور اخالقى را يـك  شرور اخالقى وجود دارد، درد و رنجى است كه پس از آن

دانسـتيم آن درد و رنـج  را ضّد ارزش نمىرسد و اگر آنها  كنيم به ما مى ضّد ارزش تلقى مى
پس شّر بودن آنها مقدم بر درد و رنجى است كه از طـرف آنهـا . شد هم برای ما حاصل نمى

توان گفت شرور اخالقى حتى اگر موجب هيچ درد و رنجـى در  بنابر اين، مى. رسد به ما مى
ای  نبايد درد و رنج را نشانه چنان شّر بودن آنها به قّوت خود باقى است و اصوالً  ما نشوند هم

كشـند  ها از ناحيـۀ شـرور اخالقـى مى ميـزان درد و رنجـى كـه انسـان. بر شّر اخالقى دانست
كنـد،  وابسته به برخى عوامل است و برای مثال، نسبت به ميزان عاطفى بـودن آنهـا تغييـر مى

  .كند ولى اين مسئله تفاوتى در شّر دانستن شرور اخالقى ايجاد نمى
توان استفاده كرد اين است كه نبايد نشانۀ ارزشى بودن  از نكاتى كه از اين بحث مىيكى 

ای كـه هـر كـس بيشـتر از شـرور  گونه ها را درد و رنج آنها از شرور اخالقى بدانيم، به انسان
اتفاقـاً در مـورد افـرادی كـه بـه جهـت . آيـد حساب  تر به اخالقى درد و رنج بكشد، اخالقى

كشـند، احتمـال  از شـرور اخالقـى درد و رنـج بـيش از حـّدی مىشان  ىروحيات قوی عاطف
برای همين ما به داورها . شود اخالقى بسيار بيشتر مى ها و رفتارهای غير افتادن آنها به قضاوت

خواه هسـتند، در برابـر شـرور اخالقـى  كه كـامًال عـدالت دهيم كه با آن هايى بها مى و قاضى
در . انجامـد نشـوند كه منجر به عصبانيت و نـاداوری آنهـا مى گونه تغييرات عاطفى دچار آن

نتيجه، نشانۀ اخالقى بودن افراد را بايد تنها اين دانست كه شرور اخالقى نزد آنها كامًال ضـّد 
هـای  ارزش باشد و از آنها كامًال بيزار باشند، و به همين صـورت، بـه شـدت خواهـان ارزش

  .ها داشته باشند ام عمل نيز پايبندی كامل به ارزشافزون بر اين، در مق. اخالقى باشند
البته، چه بسا نتوانيم انسانى را تصور كنيم كه از شرور اخالقى بيزار باشد ولى از آنها رنج 

ديگر تفاوت كند، ولى بايد توجه داشت كه اين به  ها از يك نكشد، هر چند ميزان رنج انسان
وجود دارد و به اخالقـى بـودن آنهـا مربـوط  ها های عاطفى است كه در انسان جهت ويژگى

. پـذير اسـت اما در مورد موجـودات ديگـر و بـه ويـژه خـدا چنـين تصـوری امكان. شود نمى
كنـد كـه  های خود خدا را بـه عنـوان كسـى توصـيف مى در يكى از خطبه 7حضرت على
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دارد و از او راضى اسـت ايـن دوسـتى و رضـايتش بـا رقـت  هنگامى كه كسى را دوست مى
گونـه سـختى و مشـقتى بـرای او در پـى  گونه كه خشم و غضبش هـم هيچ توأم نيست، همان

يان حيث عاطفى و حيـث ارزشـى صـفات توان به اين پيشنهاد رسيد كه م از اينجا مى 5.ندارد
تمايز بگذاريم و هنگامى كـه صـفاتى ماننـد دوسـتى و مهربـانى و در مقابـل آن، دشـمنى و 

دهيم معنـايى ارزشـى و اخالقـى از آنهـا اراده كنـيم نـه معنـايى  غضب را به خدا نسـبت مـى
  .عاطفى

  ها راه درك ارزش

مالحظـه كـرديم كـه . رساند بحث مى مباحثى كه تاكنون مطرح شد ما را به نقطۀ حساسى از
گونه نيست كه مـا از مسـير  اين و قابل تفكيك است انسانى ها از مسئلۀ عواطف  مسئلۀ ارزش

  .های ارزشى برسيم و حكم به خوبى و بدی امور بكنيم هايمان به داوری عواطف و خواسته
ش مهمـى بـازی نفسانى، عواطف انسان نقـ های البته، هنگام داوری دربار$ خوبى و بدی 
گيريم برخى امور را از آن جهـت  كنند و هنگامى كه رابطۀ امور را با خودمان در نظر مى مى

شـوند بـد و برخـى ديگـر از امـور را از آن جهـت كـه موجـب  كه موجب درد و رنج ما مى
حتى بسياری از امور اخالقى را نيـز . كنيم شوند خوب تلقى مى احساس خوشايندی در ما مى

از اين منظر، يعنى منظر نفسانى، ارزيابى كرد و از مسير عواطف دربار$ آنهـا داوری توان  مى
توان آنها را داوری  شوند، بلكه مى های ارزشى تلقى نمى ها، داوری گونه داوری اما اين. كرد

هـای ارزشـى  های عاطفى ما منافـاتى بـا داوری چه بسا، گاه داوری. عاطفى يا نفسانى نام داد
عـاطفى در برابـر داوری ارزشـى قـرار   ند، اما قابل تصور است كـه گـاهى داورینداشته باش

شود از نگاه عـاطفى يـا نفسـانى  ممكن است چيزی كه در نگاه ارزشى بد انگاشته مى. گيرد
در برخى از موارد، عدم تفكيك دقيـق ميـان ايـن دو مقـام . خوب دانسته شود و يا بر عكس
هايى كه امروزه بـه  برخى داوری. شود صحيح ارزشى مىهای  سبب انحراف انسان از داوری

گردند ريشۀ عاطفى دارند و خـوب و  های ارزشى دربار$ حقوق بشر مطرح مى عنوان داوری
. گيرنـد نـه ارزشـى شوند در دسـتۀ خـوب و بـدهای نفسـانى جـای مى بدهايى كه مطرح مى
هـای  ظـاهری ميـان آموزههای عاطفى و نفسانى به تعارضات  گونه داوری ارزشى دانستن اين

  .های اخالقى دين انجاميده است و آموزه) واقع، اخالقى نيستند كه به(اخالقى بشری 
های ارزشـى رسـيد،  توان به داوری اما پرسش مهم اين است كه اگر از مسير عواطف نمى

ها را تشـخيص داد؟ بـه بيـان ديگـر، اگـر خـوبى و بـدی ارزشـى  توان ارزش پس چگونه مى
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گيـرد؟  شوند، درك آنهـا چگونـه صـورت مى مان درك مى مسير عواطف و اميالخارج از 
پايبنـدی كامـل داشـته باشـيم، » نظريۀ ضـرورت بالقيـاس الـى الغيـر«هايى مانند  اگر به نظريه

خـوبى و بـدی ارزشـى امـور را از همـان طريقـى  ،گاه بدون نياز به قو$ ادراكـى ممتـازی آن
مـا تنهـا وسـيله بـودن . كنيم بزاری ديگـر را درك مـىا های كنيم كه خوبى و بدی درك مى

گيـريم و اگـر ميـان  باشد، در نظر مى» قرب االهى«امور اخالقى را با هدف مورد نظرمان كه 
  . ناميم آنها تناسب وجود داشت آنها را خوب و اگر تعارض وجود داشت آنها را بد مى

درك خوبى و بدی اخالقى نياز  كه در اين صورت به قو$ ادراكى ممتازی برای البته، اين
بـه . ها را درك كنـيم آسانى ايـن خـوبى و بـدی توانيم به نداريم، به اين معنا نيست كه ما مى

كه چه اهدافى را در نظر داشته باشيم  حال، درك رابطۀ ابزاری امور با اهداف، بسته به آن هر
نظريـۀ «جـا كـه در  آنكـه در ادامـه خـواهيم گفـت از  چنان. تواند آسان يا سـخت باشـد مى

هدف اخالق، كمال انسانى و قـرب االهـى ترسـيم شـده اسـت، » ضرورت بالقياس الى الغير
هـای  جاسـت كـه شـايد اختالف درك رابطۀ ابزاری امور با آن هدف آسـان نيسـت و از اين

شود اين است كه بر اسـاس ايـن  جا ادعا مى تنها چيزی كه در اين. معرفتى بسياری پديد آيد
 بـاو درك آنهـا  نيسـتهای اخالقى  ، نيازی به قو$ ادراكى متمايزی برای درك ارزشنظريه

  6.رود های ابزاری ديگر به كار مى شود كه برای درك رابطه همان قو$ معرفتى انجام مى
همان فروكاهيدن خوبى و بدی ارزشى به خوبى و بدی ابـزاری ای  اما مشكل چنين نظريه

طۀ ابـزاری امـور اخالقـى را بـا كمـال خودمـان در نظـر داريـم، جا كه راب است و البته از آن
يعنى نهايت چيـزی كـه در . گونه خوبى و بدی ابزاری از نوع خوبى و بدی نفسانى است اين

شود اين اسـت كـه امـور اخالقـى بـرای مـا مطلوبيـت دارنـد و ايـن  اين نظريه نشان داده مى
به بيـان ديگـر، ابتـدا امـور اخالقـى را . استشان با خودمان   مطلوبيت با در نظر گرفتن رابطه

شـويم  يابيم و سپس برای آنها ارزش قائـل مى موجب كمال خود و از اين جهت مطلوب مى
هـای نفسـانى  گونه ارزش، مطابق اصطالحى كه در ابتدا به كار برديم، در زمـر$ ارزش و اين

ان شـد، فهـم مـا از ای كـه پـيش از ايـن بيـ كـه مطـابق فهـم شـهودی حـال آن. دگير قرار مى
ای كه هنگام برخورد با امـور اخالقـى آنهـا را  گونه های اخالقى فراتر از اين است، به ارزش

به بيان ديگر، ابتدا آنهـا را فـارغ . يابيم اشان با خودمان قابل تحسين مى ذاتاً و مستقل از رابطه
س از آن جهـت كـه يـابيم و سـپ شان با خودمان يا با هر چيـز ديگـری ارزشـمند مى از رابطه

در واقع، مطلوب قرار گرفتن آنها بـه جهـت ارزشـى . گيرند ارزش دارند، مطلوب ما قرار مى
كه ارزش آنها متوقف بر آن است كه رابطۀ مطلوبى با مـا  است كه در آنها نهفته است نه اين
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  . داشته باشند
حقيقـت خـوب و  های معناشناسانه خود، تحليلى از اكنون اگر بخواهيم مطابق با برداشت

بد ارزشى ارائه دهيم، نبايد ارزش را به هيچ چيز ديگر فرو بكاهيم، بلكه بايد خـوبى و بـدی 
در واقـع، آنچـه فهـم . شـوند اصيل بدانيم كه امور متصف به آنهـا مى هايى ارزشى را ويژگى

 كند اين است كه خوبى و بدی ارزشى دو ويژگى واقعى امور هستند و متعارف ما اقتضاء مى
در اين صورت، برای درك آنهـا نيـز بـه حـس يـا قـو$  .هاست كار ما تنها درك آن ويژگى

گونـه  همان. نـام بـرد» ياب حس ارزش«توان از آن به عنوان  ادراكى خاصى نياز است كه مى
ها نياز به حس يا قو$ ادراكى متناسـب بـا آنهـا داريـم، بـرای  كه ما برای درك انواع ويژگى

های واقعى در جهان  تنها برخى وضعيت. ای نيازمنديم قو$ ادراكى ويژه ها نيز به درك ارزش
  .يابيم وجود دارند كه به هنگام رويارويى با آنها ارزشمندی و قابليت تحسين آنها را درمى

درك ارزش اخالقـى را » مِن سـفلى«و » مِن عِلوی«استاد مرتضى مطهری با تفكيك ميان 
استاد صادق الريجـانى اشـكالى را بـه ايـن . )209-207: 1380مطهری، (دهد  به من علوی نسبت مى

زمان يك كـار عادالنـه را  كند كه الزمۀ نظريۀ مطهری آن است كه اگر هم مضمون وارد مى
هم خوب و هم بد بدانيم، به معنای آن است كه انسان در آن واحد در دو مرتبۀ َمن علـوی و 

. دانـد خوب و مـن سـفلى او آن كـار را بـد مىَمن سفلى قرار دارد و من علوی او آن كار را 
دانـد و وحـدت نفـس انسـان را امـری بـديهى  ايشان التزام به اين مسئله را بسـيار مشـكل مى

. )35: جـزوۀ فلسـفه اخـالقالريجـانى، (كنـد  داند كه هر شخصى اين وحدت را به روشنى درك مى مى
هـا فعـال هسـتند و بـه گفتـۀ  ن َمنپيشنهاد الريجانى اين است كه در هر زمان تنها يكى از ايـ

در انسان طبيعى كه از مجرای طبيعت و فطرت منحـرف نگشـته، غالبـاً َمـن علـوی در «ايشان 
  .)همان(» فعليت است

تواند در يك زمان دارای قوای ادراكى مختلف باشد كه با هـر  روشن است كه انسان مى
كند، انواع مختلف خـوبى  كه امور را از چه حيثى مشاهده مى ها و بسته به آن كدام از آن قوه

يك فرد ممكن است وقتى ارتباط يـك امـر را بـا خـودش در . و بدی امور را تشخيص دهد
زمـان از منظـر ارزشـى خـوب  چيـز را در همان  ظر نفسانى بـد و همـاننظر بگيرد آن را از من

كـه بـه  افزون بر اين، هنگام بررسى خوبى و بدی يك چيز از منظر نفسانى بسته بـه آن. بداند
مدت آن يا پيامـدهای بـالقوه و درازمـدت آن توجـه كنـد، ممكـن  پيامدهای بالفعل و كوتاه

كـه  بسـته بـه اين -اش  همچنـين داوری نفسـانى. هايى در داوری او ايجـاد شـود است تفاوت
توانـد متفـاوت  مى -ها و اميـالش در نظـر بگيـرد  قسم از خواسته  ارتباط يك چيز را با كدام
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اش مناسـب و  های مـادی را كه برای برآوردن خواسـته برای مثال، ممكن است چيزی. باشد
امـا . نامناسب و بد قلمداد كنداش  های عاطفى يا معنوی خوب بداند، برای رسيدن به خواسته

های نسبى نيسـت، بلكـه  كدام از اين داوری رسد ديدگاه استاد مطهری ناظر به هيچ به نظر مى
ای  های نسـبى، گونـه انسان جدا از اين داوری. ديدگاه ايشان ناظر به مقام داوری نهايى است

ى امـور ديگـر بـد نظرسنجى نهايى نيز دارد و چيزی كه نسبت به برخى امـور خـوب و برخـ
بـرای مثـال، هنگـامى كـه . تواند آن را در مجموع خوب يا بد تلقى كنـد شود، مى لحاظ مى

های  كند با خواسته شود كه در حالى كه اميال مادی او را ارضاء مى رو مى انسان با امری روبه
 -ارندبرايش ترجيح دهای او  يك از خواسته كه كدام بسته به آن -معنوی او در تعارض است 

  .آورد شمار مى آن چيز را در نگاه نهايى بد يا خوب به
گـاه پيشـنهاد الريجـانى مبنـى بـر  اگر چنين تحليلى از ديدگاه مطهری صـحيح باشـد، آن

به هر حال، در هـر انسـانى . كه در هر زمان تنها يك َمن فعال است قابل دفاع خواهد بود اين
ای كـه در مقـام داوری  گونـه اش غلبـه دارد به یهای معنو های مادی او بر خواسته يا خواسته

های مادی او  برای مثال، اگر خواسته. اش های معنوی گيرد يا خواسته نهايى جانب آنها را مى
اش غالـب باشـد آن را خـوب  های معنـوی غلبه داشـته باشـد، عـدالت را بـد و اگـر خواسـته

  . توانند فعال باشند يا َمِن علوی مىبا اين حساب، در هر زمان تنها يا َمِن سفلى و . داند مى
اما نكتۀ قابل توجه در نظريۀ استاد مطهری و پيشنهاد الريجانى اين است كه گويـا هـر دو 

های انســانى، هـر چنــد  خـود از ارزش اخالقــى رابطـۀ آن را بــا خواسـته  انديشـمند در تبيــين
اصطالحى كه در ايـن مقالـه ، مطابق رو اين های معنوی و نه مادی، در نظر دارند و از خواسته

شود و  كاسته مى به كار گرفته شد، خوب و بد اخالقى از نظر آنها به خوب و بد نفسانى فرو 
  .توان آن را به معنای واقعى خوب و بد ارزشى دانست نمى

خى امور را فارغ از هرگونـه ای كه در اين مقاله ارائه شد، ما بر بر اساس تبيين معناشناسانه
يابيم و حتـى مطلوبيـت آنهـا  هايمان خوب و قابل تحسين مى با خودمان و خواسته ارتباطشان

چيز ديگری نيست  اين نوع از خوبى قابل فروكاستن به هيچ. متفرع بر خوب دانستن آنهاست
كنيم و بـرای مشـاهد$ آن نيـاز بـه قـو$  ای است كه ما در برخى امـور مشـاهده مـى و ويژگى

های اخالقى به اين معنا كه برای درك  ه واقعى بودن ارزشك خالصه آن. ادراكى ويژه است
ای اسـت كـه  داشـته باشـيم، نكتـه» يـاب حـس ارزش«آنها نياز به قو$ ادراكى ويژه يا همـان 
های ديگر كه آنها نيـز بـر واقعـى بـودن ارزش  با تحليل  موجب تمايز صريح ميان اين تحليل

تأكيد بر واقعى بودن حسن و قبح، برای توجيه الريجانى با . شود اند، مى اخالقى تأكيد كرده
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ها به انديشۀ تفكيك َمن علوی و َمن سفلى متوسـل  اختالفات افراد در تشخيص حسن و قبح
اما نكتۀ قابل توجه آن اسـت . داند ها مى كار مناسبى برای توجيه اختالف شود و آن را راه مى

رداند و همين سـبب تمـايز ميـان نظريـۀ گ های انسانى برمى كه ايشان مسئله را به نوع خواسته
  .شود ايشان و تبيين مورد دفاع در اين مقاله مى

ها  آمـدن های متغير دائمى و خوش ما يك من سفلِى حيوانى داريم كه خواسته
هايش مشترك  اما يك من علوی داريم كه خواسته. های متغير دارد و بدآمدن

بـا » مـن«كنـد و نـه  فـرق مىهای ايـن مـن  است؛ يعنى نه در دو زمان خواسـته
بـا ايـن بيـان كـه . كنـد ها تفـاوت مى آمـدن ها و خوش ديگری در آن خواسـته

ای سـنجيده بشـود، خـوب و بـد  بگوييم مالئمت و منافرت نسـبت بـه هـر قـوه
اگـر . آيـد جا خوب و بد به دست مى آيد؛ واقعاً آن نسبت به همان به دست مى

شـود، اگـر  لحاظ اين من انتـزاع مى مالئمت با من سفلى باشد خوب و بدی به
مالئمت را با من علوی بسنجيم يـك خـوب و بـدی بـه ايـن لحـاظ بـه دسـت 

كنـد تغيـر  كند اختالف خـوب و بـدها را و توجيـه مى آيد و اين توجيه مى مى
  .)151، جلسه 1379الريجانى، (بعضى و ثبات بعضى ديگر از خوب و بدها را 

ميان ساحت معرفتى و ساحت عاطفى خلـط شـده اسـت و  جا توان گفت در اين در واقع، مى
) های مـن علـوی هر چند خواسته(های انسانى ما  به يك معنا شناخت اخالقى ما تابع خواسته

طور كه گفته شد اين به معنای فروكاستن ارزش اخالقى به ارزش نفسانى  شده است و همان
های مـا  قى ما وابسته بـه نـوع خواسـتهشده در اين مقاله، درك اخال اما بنابر تبيين دفاع. است

های مـادی و حيـوانى  نيست و قابل تصور است كه انسانى كه در مقام انگيزه و عمل خواسته
. چنان بتوانـد خـوب و بـد اخالقـى را تشـخيص دهـد او غلبه دارد، در مقام نظر و داوری هم

در نظريۀ الريجانى  ای است كه تمايز ميان مقام درك و شناخت و مقام انگيزش و عمل نكته
چه بسا غلبۀ نفسانيات تنها در مقام عمـل باشـد، ولـى در مقـام . مورد غفلت قرار گرفته است

ها فعال باشد و داوری نهايى به سود امور ارزشى و نـه نفسـانى  چنان قو$ درك ارزش نظر هم
انسـان  های نفسـانى يـا ارزشـى كه گرايش بسته به آن -در مقام انگيزش و عمل . رقم بخورد

شود، اما كامًال قابل تصور است كـه  لزوماً يك عمل برگزيده و انجام مى -غلبه داشته باشند 
دهند، در مقام نظـر تـوان  حتى افرادی كه خوب و بدهای نفسانى را معيار عمل خود قرار مى

ــام داوری  ــدهای ارزشــى را داشــته باشــند و در مق ــه عمــل(درك خــوب و ب ــر ) ن آنهــا را ب
برای مثال، كسى كه از نگاه نفسـانى يـك عمـل عادالنـه را . فسانى ترجيح دهندهای ن ارزش
ــام مى نمى ــالف آن را انج ــل خ ــندد و در عم ــه  پس ــى ب ــاه ارزش ــت از نگ ــد، ممكــن اس ده
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بهترين تبيـين ايـن مسـئله . بودن آن عمل اعتراف كند و آن را قابل تحسين بشمارد ارزشمند
توانيم خوبى و بـدی ارزشـى  هفته است كه با آن مىای ن آن است كه در ما قو$ ادراكى ويژه

  .ای متفاوت عمل كنيم گونه را در امور بيابيم، هر چند در مقام عمل به
البته، قابل تصور است كه در برخى افراد، شدت توجهات مادی آنها سـبب شـود تـا قـو$ 

نظـر نيـز های آنها نيز از فعليت بيفتد و در اين حالـت اسـت كـه حتـى در مقـام  درك ارزش
گونه موارد، ساحت معرفتى فرد  در اين. توانند خوب و بدهای اخالقى را تشخيص دهند نمى
پيش از اين گفتيم كـه هنگـامى كـه مـا . گيرد شدت تحت تأثير ساحت عاطفى او قرار مى به

دانيم، در مقام داوری نهـايى، جانـب  چيزی را از منظر نفسانى خوب و از منظر ارزشى بد مى
اكنـون . كنيم گيريم و آن چيز را در نگاه نهايى و در مجموع بد تلقى مـى شى را مىنگاه ارز

مـا فعـال  های گونه داوری نهايى بسته به آن است كه قو$ درك ارزش توان گفت كه اين مى
شـان  هايى كه توجهات نفسانى اما انسان. باشد و انسان در حالت فطری خود قرار داشته باشد

آنها تضعيف شده باشد، ممكن است در هنگام تعارض ميان خوب ياب  غالب و حس ارزش
  .ای ديگر رقم بخورد گونه شان به و بدهای نفسانى و خوب و بدهای ارزشى داوری نهايى

  پيامدپژوهى

ای ارزشمندی  جا به اين نتيجه رسيديم كه ما به لحاظ معناشناختى در برخى امور گونه تا اين
توان آن را به خوبى ابزاری يا نفسانى فروكاست و آن امور  مىيابيم كه ن و قابليت تحسين مى

التزام به اين برداشت معناشناسانه ما را وا داشت تـا . در واقع متصف به اين ارزشمندی هستند
برای خوبى ارزشى حقيقتى ورای خودمان قائل شويم و راه درك آن را وجود قو$ ادراكـى 

پيامـدهای ايـن ادعـا، يكـى از پيامـدهای آن را  اكنـون در بررسـى. خاصى در انسان بـدانيم
تواند خـوبى و  توان اين دانست كه انسانى كه اين قو$ خاص ادراكى در او فعال است مى مى
های روشـن آن بـه آسـانى درك كنـد و نيـازی بـه  دست كـم در نمونـههای ارزشى را  بدی

، رو ايـن از. نداشـته باشـدبررسى رابطۀ امور ارزشى بـا اهـدافى خـاص ماننـد كمـال انسـانى 
  .يابند ها و امور اخالقى حجيت مى های ابتدايى ما از ارزش درك

بـرای . تواند مسئله را بيشتر روشن سـازد های ديگر مى مقايسۀ اين پيامد با پيامدهای نظريه
ای مانند نظريۀ ضرورت بالقياس الى الغير كه ارزش امور اخالقى را به مثابه يك  مثال، نظريه

هـای اوليـۀ انسـان بهـای چنـدانى  توانـد بـه درك كند، نمى ش ابزاری و نفسانى تبيين مىارز
شـده بسـنجيم  بدهد، بلكه الزمۀ آن اين است كه در هر مورد رابطۀ يك امر را با غايت تبيين

بـر ايـن اسـاس، هنگـام . و در صورتى كه آن رابطه مثبـت بـود، حكـم بـه خـوبى آن بكنـيم
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رسند بايد بـرای تشـخيص اخالقـى بـودن  ر ظاهر اخالقى به نظر مىرويارويى با اموری كه د
منـدی يـا  از اين منظـر، درك ابتـدايى مـا از ارزش. آنها، رابطۀ آنها را با هدف مالحظه كرد

گـويى حجـت نيسـت و قابليـت اعتمـاد  گويى و دروغ مند نبودن اموری ماننـد راسـت ارزش
تـوان حكـم بـه خـوبى يـا  ل انسانى است كه مىتنها پس از مالحظۀ رابطۀ آنها با كما. ندارد

 -دارد تا هنگامى كـه بـه خـود ايـن امـور  التزام كامل به اين نظريه ما را وامى. بدی آنها كرد
بنگريم از نظر ارزشمندی تفاوتى ميان آنهـا نگـذاريم و  -شان با كمال انسانى  فارغ از ارتباط

ذاتشان هـيچ تفـاوتى نداشـته باشـند و تنهـا گويى با نظر به  گويى و دروغ از اين منظر، راست
توان ارزشمندی آنها را تعيـين  است كه مى) قرب االهى(پس از مالحظۀ رابطۀ آنها با هدف 

دانـد  استاد مصباح يزدی به صراحت اين تصوير را با مبانى اخالقـى خـود سـازگار مى. كرد
  .)189-187: 1370مصباح يزدی، : نك(

  اخالق، داوری صـحيح اخالقـى كـامًال وابسـته بـه تشـخيص ای در با پذيرش چنين الزمه
شود امور اخالقـى بـه  شود و بسته به نوع تشخيصى كه داده مى رابطۀ آنها با كمال انسانى مى

اگــر در مــوردی وظيفــۀ دينــى و اخالقــى خــود را . كننــد آســانى جــای خــود را عــوض مى
گويى در آن  ر مقابـل از راسـتگفتن دانستيم بايد حس خوبى از آن داشـته باشـيم و د دروغ

شـود و  گويى است كه در اين مورد موجب كمال ما مى مورد بدمان بيايد؛ چرا كه اين دروغ
اما مطابق بـا فهمـى كـه در ايـن نوشـتار از ارزش . گويى مانع رسيدن ما به كمال است راست

حسـين را گويى نـوعى ارزشـمندی و قابليـت ت اخالقى ارائه شد، ما در امـوری ماننـد راسـت
، حتــى زمــانى كــه وظيفــۀ خــود را رو ايــن از. گــويى نــوعى ضــد ارزش يــابيم و در دروغ مى

كنيم و تنهـا بـه جهـت تعارضـى كـه ميـان  را درك مـى  چنان بدی آن گفتن بدانيم هم دروغ
كـه در  دانيم، نـه اين وجود آمده است خود را مجبور به انجام اين بد اخالقى مـى ها به ارزش

اين درست مانند آن است . ن، آن را بری و بدور از هرگونه بدی اخالقى بدانيمزمان انجام آ
های بيشتر  دانيم گاهى برای پرهيز از درد و رنج كه درد و رنج را يك بد نفسانى مى كه با آن

بينيم و با اين حال، هنگامى كـه ايـن  تر مى های كم خود را مجبور به تحمل برخى درد و رنج
چنان حس بدی از آن داريم و تنها به جهت هـدفى كـه داريـم  كشيم هم مىرا  ها درد و رنج

  .نوعى مطلوبيت ثانويه برای ما پيدا كرده است
هـای  تواند اين باشد كـه فهم بنابراين، يك اشكال به نظريۀ ضرورت بالقياس الى الغير مى

های  ا به ارزشاندازد و دسترسى معرفتى م اوليۀ ما را از خوب و بدهای اخالقى از حجيت مى
های اوليۀ ما تنها ارزشى ذاتى را در خـود امـور اخالقـى  سازد؛ زيرا فهم اخالقى را دشوار مى



24  
  

 

 

م،
ده

نز
شا

ل 
سا

 
ره
ما
ش

 
64 

ن 
تا
س
زم
 ،

13
9
0

  

كه هدف اخالقـى مـورد نظـر  با توجه به آن. يابند و به حيث ابزار بودن آنها توجه ندارند مى
بـا ايـن  در اين ديدگاه، كمال انسانى و قرب االهى است، كشف ارتباط ابزاری امور اخالقى

های  اختالف های شناختى و در نتيجه، احتمال وجود انحراف. هدف واال چندان آسان نيست
هـای اخالقـى متعـارض در جامعـۀ دينـى  رود و بـه بـروز داوری معرفتى در اين زمينه باال مى

بسـا تجسـس در امـور  چـه -اخالقى خود های  بسته به تشخيص -ها  افراد و گروه. انجامد مى
ديگر، بهتـان، دروغ و نظيـر آن را وظـايف اخالقـى خـود  فاش ساختن اسرار يـكديگران، 

كـدام از ايـن  بدانند و هنگام عمل به آنها حس خوبى از آنها نيز داشته باشـند؛ چـرا كـه هيچ
دانند و هنگامى كـه تشـخيص داده شـد كـه آنهـا  اعمال را به لحاظ ذاتشان ضد اخالقى نمى

بـه نظـر . كننـد شـوند، ارزش اخالقـى پيـدا مى هـى مىموجب اعتالی ديـن خـدا و قـرب اال
های اخالقـى  گرايى خطرآفرين در حوز$ ارزش ای نسبى گونه رسد اين خود دامن زدن به مى

  .گرايى صورت گرفته است هرچند طرح اين نظريه به منظور گريز از معنايى از نسبى 7است،
رزش ذاتـى و ارزش غـايى نما برای حـل ايـن مسـئله تفكيـك ميـان ا كار تناقض يك راه

دارای ارزش ذاتـى هسـتند، امـا » عـدالت«است، به اين صورت كه گفته شود حقايقى چون 
گونه امـور را  توانيم با قوای ادراكى خود ارزشمندی اين ، ما مىرو اين از. ارزش غايى ندارند

با غايـت را شان الزم است ارتباط آنها  در خودشان بيابيم، ولى برای تشخيص ارزش اخالقى
گشا باشد؛ چرا كه نگرانـى مـا را دربـار$  تواند راه اما اين پاسخ نمى. كشف كنيمقرب االهى 

گونـه  آن. بـرد های اخالقـى و دشـواری معرفـت بـه آنهـا را از ميـان نمى ابزاری بودن ارزش
ارزشى كه بنابر ادعا در ذات اموری ماننـد عـدالت خوابيـده اسـت، مطـابق نظريـۀ ضـرورت 

توانـد فهمـى  گونـه ارزش نمى توانـد ارزش اخالقـى باشـد و فهـم آن لى الغيـر نمىبالقياس ا
ــود ــى ش ــى تلق ــدانيم بى. اخالق ــى ب ــى اخالق ــى را ارزش ــر آن ارزش ذات ــار  اگ ــك، دچ ش

شويم و اگر غير اخالقـى بـدانيم  گويى ميان ذاتى يا ابزاری دانستن ارزش اخالقى مى تناقض
مستقل دارد كـه نظريـۀ ضـرورت بالقيـاس الـى الغيـر از گونه ارزش نياز به تبيينى  گاه آن آن

  .عهد$ آن برنيامده است
يادآوری دوبار$ اين نكته الزم است كه انتقاد به برخى تقريرهای توحيـدی از اخـالق بـه 

به نظر نگارنـده، برخـى تقريرهـای االهيـاتى . معنای نفى هرگونه تقريری از اين دست نيست
كـه خدامحورنـد بـا ارتكـازات  انـد كـه ضـمن آن قابـل طرح گرايانه از مفاهيم ارزشـى واقع

ای معقـول  گونـه سـو هسـتند و به مفهومى و شهودات معناشناسانه ما از مقـوالت ارزشـى هـم
  8.دارند فاصلۀ ميان تحليل معناشناسانه و وجودشناسانه را از ميان برمى
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كه وسيلة مناسب براي رسـيدن بـه    شدت بدي يك چيز و تنفر باالي ما از آن، ما را از اينالبته ممكن است . 1

با اين حال، خوب ناميدن وسيلة مـذكور از  . بدانيم باز دارد) حتي به معناي خوب ابزاري(آن چيز را خوب 
ه بسـا  شدت تنفـر مـا از كشـتار جمعـي چـ     . بر خالف فهم متعارف ما نيست) يعني حيث ابزاري(اين حيث 

باعث شود تا ما نخواهيم سالح كشتار جمعي را حتي به معناي ابزاري، يعني از آن حيث كه موجب كشتار 
  .ايم اما اگر چنين كرديم خطايي در كاربرد مفهوم خوب انجام نداده. شود، خوب بدانيم جمعي مي

  ).392 :4، ج1413يخ صدوق، ش( »ما شر بشر بعْدُه الْجنّة ما خيٌْر بخيٍْر بعْدُه النّاُر و و«. 2
توانيم خوب و بد را به خوب و بد در نگاه نخست و خـوب و بـد    براي تمايز نهادن ميان اين دو كاربرد مي. 3

شود  خوب و بد در نگاه نخست با توجه به پيامدهاي آشكار يك چيز تعيين مي. در نگاه نهايي تقسيم كنيم
  .عة پيامدهاي آنو خوب و بد در نگاه نهايي با توجه به مجمو

اي از خـوب و بـد ارزشـي بـه شـمار       در ضمن مباحثي كه مطرح خواهيم كرد خوب و بد اخالقي را نمونه. 4
آوريم و براي پيشرفت مباحث خود نيازي به كاوشـي اضـافه در معنـاي خـوب و بـد اخالقـي احسـاس         مي

اي را  در ارتكازات معنايي خود، ويژگيبا اين حال، اشاره به اين نكته خالي از فايده نيست كه ما . كنيم نمي
شـناختي   در اموري مانند امور زيبايي. كنيم برانگيزي مشاهده مي در خوب اخالقي افزون بر ويژگي تحسين

يـابيم، امـا در امـور     بينيم، آن را صرفاً قابل تحسـين مـي   اي را زيبا و خوب مي هنگامي كه براي مثال، منظره
كـه در آن قابليـت    بينيم، افزون بر اين ختار يا عمل اختياري را خوب مياخالقي هنگامي كه يك موجود م

اي كه يـك عمـل خـوب     كنيم، به گونه گذاري پيدا مي يابيم، حس خاصي از قداست و حرمت  تحسين مي
كنـيم و بـرايش حرمتـي خـاص قائـل       دهندة آن عمـل را عـالوه بـر تحسـين، تقـديس مـي       اخالقي يا انجام

شود كه خوب و بدهاي اخالقي نزد ما جايگـاهي خـاص داشـته باشـند و در صـدر       اين سبب مي. شويم مي
  .خوب و بدهاي ارزشي قرار گيرند

  ).186، خطبۀ نه! البالغه( »يحب ويرضى من غير رقة ويبغض ويغضب من غير مشقة«. 5
نيـروي  حتـي بـا   «اين مطلب در كالم استاد مصباح تصريح شده است كه نيازي نيست كـه مفـاهيم ارزشـي    . 6

كنندة ديگري درك شوند، بلكه در اصل از قبيل معقوالت ثانيـة فلسـفي و مبـين ضـرورت بالقيـاس       درك
  ).184  :1364مصباح يزدی، ( »هستند

گرايانه بودن نظرية ضرورت بالقياس الي الغيـر را در ابتـدا بـرادر انديشـمندم حجـت االسـالم        پيشنهاد نسبي. 7
  .كه با ايشان داشتم، مطرح كرد بويه در مباحثاتي دكتر عليرضا آل

اي ديگر، يك تبيين االهياتي از اين سنخ را پيشـنهاد دهـد كـه در آن از مفهـوم      نگارنده قصد دارد در مقاله. 8
شود و با اين حـال، از منظـر    تناسب كه در معناشناسي خوب و بد حضوري برجسته دارد بهرة وافر برده مي

 .د بودلوازم و پيامدها هم قابل دفاع خواه
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