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بررسی دالیل عرفگرایی ثبوتی در حوزه اخالق با تأکید بر دو دلیل
تفاوتهای فرهنگی و احساسات عام بشر
تاريخ دريافت5991/9/42 :

تاريخ تأييد5991/4/42 :

حسن محیطی اردکان *

*

مجتبی مصباح **

*

عرفگرایی ثبوتی در حوزه اخالق ،اعتقاد به این است که عرف را م یت وا
به عنوا منشأ ارزش اخالقی دانست .عرفگرایا ثبوتی به دو دسته قابل تقس یم
هستند :دستهای از ایشا بر نقش ع رف ااق د تش توانا واق ی در ثب و ارزش
اخالقی تأکید میکنند و دستهای دیگر بر نقش ع رف واج د تش توانا واق ی در
ثبو

ارزش اخالقی اصرار میورزند .هر یک از ایشا بر مدعای خ ود د یل ی

ارائه کردهاند که بررسی آنها به دلیل تأثیرا ارهنگی باورهای یادشده ،ض روری
به نظر میرسد .در این نوشتار س ی شده با تحلیل دیدگاههای م رتب ب ا دس ته
اول ،دو دلیل از مهمترین د یل ایشا استخراج شود و ب ر اس ام مب انی عقل ی
مورد نقد و بررسی قرار گیرد .بررسی د یل عرفگرایا ثبوتی مورد بحث نشا
میدهد دو دلیل «تفاو های ارهنگ ی» و «احساس ا ع اب بش ر» ب ا مش تال
نظری و عملی مواجه بوده ،برای اثبا مدعای ایشا ناکارآمد است.

* دانشجوی دکتری فلسفه اخالق تطبیقی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
** دانشیار گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
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واژگان کلیدی :عرف ،اخالق ،عرفگرایی ،عرفگرایی ثب وتی ،تف او ه ای
ارهنگی ،احساسا

بشر.

مقدمه

تأثیرگذاری و نفوذ متتب اخالقی اسالب ،از یک س و در گ رو تبی ین موش تااانه
اصول و م یارهای ا ل اخالقی بر اسام مبانی عقل ی اس ت و از س وی دیگ ر،
مرهو نقد دیدگاههای رقیب است .بدیهی است ترداختن صرف به جنبه ایج ابی
(تبیین مبانی ،اصول و م یارهای درست) و غفلت از جنبه سلبی (عدب توج ه ب ه
دیدگاههای رقیب) از اثرگذاری یک دی دگاه خواه د کاس تر گرآ ه آ دی دگاه
صحیح باشد .یتی از دیدگاههای رایج در میا نظریا

ارااخالقی ،ع رفگرای ی

ثبوتی است .بر اسام عرف گرایی ثبوتی ،عرف جام ه منشأ ارزش اخالقی است.
برایناسام ،در صورتی که مردب انج اب ک اری را خ ود بدانن د ،آ ک ار واج د
ارزش اخالقی است و خود به شمار می آید و اگر مردب آ را بد برش مارند ،آ
کار ااقد ارزش اخالقی بوده ،بد است.
مراج ه به آرای متفتّرا حاکی از آ است که برخی از ع رفگرای ا ثب وتی،
عرف ااقد تشتوانا واق ی را مبدأ و منشأ ارزش اخالقی دانس تهان د ،ول ی دس تا
دیگری از ایشا با تفتیک صریح یا ضمنی میا عرف واقعنما و غیرواقعنما ،تنها
عرای را منشأ ارزش اخالقی میدانند که از تشتوانا واق ی برخوردار است .تمرکز
تژوهش تیشِ رو بر قسم اول عرفگرایی ثبوتی ،ی نی عرفگرایی ثبوتی با اعتقاد
به منشئیت عرف ااقد تشتوانه واق ی است.
طرادارا عرف گرایی ثبوتی قسم اخیر ،در تبیین دیدگاه عرفگرایانا خ ویش
به ادلّهای تمسک کردهاند .د یل ایشا تاکنو از نظر تأثیر عرف در ثب و

ارزش
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اخالقی ،مورد بررسی مستقل قرار نگراته است .در ای ن نوش تار کوش یدهای م دو
دلیل از مهمترین ادله ایشا را طرح و بررسی کن یم .ب ه ط ور مش خپ ترس ش
اصلی این نوشتار آ است که :مهمترین د یل عرفگرایا ثبوتی اخالقی کداباند
و هر یک از این د یل تا آه اندازه منطق ی هس تندد در تاس ه ب ه ای ن مس ائل،
نخست به تشریح واژگا کلیدی مسئله میتردازیم و تس از آ  ،هر یک از د یل
عرفگرایی ثبوتی را نقل میکنیم و در م رض داوری عقل قرار میدهیم.
معنای عرف

م انی بسیاری برای واژه «عرف» در کتب لغت ذکر شده است .از جمله مهمترین
م انی که لغتدانا برای عرف برشمردهاند ،عبار اند از :م روف و شناختهش ده
ازهری2211 ،ق :ذیل عرف؛ جوهری2911 ،ق :ذیل عرف؛ ابنمنظور2911 ،ق :ذیل عرف؛
فیروزآبادی2911 ،ق :ذیل عرف) ،تتابع و تشت سر هم بود (همانها؛ المفردات :ذیلل
عرف) ،احسا و نیتی (المفردات في غریب القرآن؛ ابلنمنظلور2911 ،ق :ذیلل علرف؛

فیومي2211 ،ق :ذیل عرف) ،و هر آیزی که نفس آدمی آ را نیتو شناسد ،بدا خو
گیرد و آرامش یابد (ازهری2211 ،ق :ذیل عرف؛ ابنمنظور2911 ،ق :ذیل عرف).
ابناارم (213-273ق) تماب م انی ذکرشده برای عرف را ،به یتی از این دو
م نا بازگردانده است )7( :تتابع و اتصال اجزای یک آیز و ( )3ستو و طمأنینه.
او واژه عرف را به م روف و شناختهشده ترجمه کرده و دلیل ن ابگ ذاری آ را،
تستین و طمأنینه یااتن نفس به وسیله ام ور م ذکور دانس ته اس ت (ابلنفلار،،

2222ق :ذیل عرف).
عرف اخالقی

واژه «عرف» در اخالق م مو ً به دو صور

به کار میرود .گاهی عرف به اه م،
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باور ،تصمیم (بنا) ،گفتار یا راتاری اطالق میشود که به صور

ارادی و مس تمر

از سوی اکثر ااراد یک گروه تترار میگرددر خواه آ گروه کوآک باشد یا بزرگ
و خواه به قانو تبدیل شده باشد یا خیر .نتیجه تترار زیاد یتی از امور ا وق آ
است که موااقت با آ  ،ستایش دیگرا را به دنبال دارد و مخالفت با آ  ،نتوهش
ایشا را به همراه خواهد داشت .گاهی نیز به خ ود اکثری ت اا راد ی ک گ روه
خواه کوآک باشد یا بزرگ عرف گفته میشود .بنابراین ،میت وا ع رف را ب ه
اهم ،باور ،تصمیم (بنا) ،گفتار یا راتار مستمر و ارادی اکثر ااراد یک گروه یا خود
ااراد اطالق نمود .توجه به این نتته زب است که در عرف ،ه ی قی د دیگ ری،
نظیر عقالنی یا شرعی بود نهفته نیست و ب ه ت بی ری در خص و

ای ن قی ود

بشرط است .این نتته در تماب مواردی که در این نوشتار از اعتبار عرف س خن
به میا میآید ،قابل توجه است.
عرفگرایی اخالقی

عرفگرایی اخالقی ،دیدگاهی است که بر اسام آ  ،اصول و قواعد اخالق ی ب ه
نوعی به عرفها یا توااقهای اجتم اعی وابس تهان د ) .(Bunnin, 2004: 143ای ن
وابستگی ممتن است در مقاب ثبو

یا اثبا

باشد و به همین دلیل ،ع رفگرای ی

اخالقی به دو قسم عرفگرایی ثبوتی و اثباتی قابل تقسیم است .بدیهی اس ت در
صور

وابستگی اصول و قواعد اخالقی به ع رف ،احت اب جزئ ی نی ز از س وی

عرف ت یین خواهد شد .همچنین واضع بود عرف برای ارزشه ای اخالق ی در
مقاب ثبو  ،این نتیجه منطقی را به دنبال خواهد داش ت ک ه در مق اب اثب ا
تشخیپ ارزش های اخالقی از سوی عرف صور

نی ز

خواهد گرا ت .از آنج ا ک ه

این نوشتار با عرفگرایی ثبوتی سر و کار دارد ،در ادامه به تش ریح ای ن قس م از
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عرفگرایی و اشاره به قسم دیگر بسنده میکنیم.
عرفگرایی ثبوتی

عرفگرایی ثبوتی مربوط به نقش هستیشناختی عرف در ارزش اخالق ی اس ت.
مراد از نقش هستی شناختی عرف ،مبدأ و منشأ بود عرف ب رای ارزش اخالق ی
است .در حقیقت ،ترسش از نقش عرف در حوزة هستیشناسی اخ الق ب ه ای ن
ترسش برمیگردد که :آیا م یت وا ع رف را مب دأ و منش أ ارزشه ای اخالق ی
دانستد کسی که بر نقش عرف در مقاب ثبو

تأکید میکند ،در واقع عرف را ب ه

عنوا مبدأ و منشأ ارزش و وظیفا اخالقی برشمرده ،بر این مدعا مه ر تأیی د زده
است که ارزش و وظیفا اخالقی میتواند برخاس ته و ناش ی از ع رف اجتم اعی
باشد .در این صور  ،خوبی و بدی اا ال و به دنبال آ بایستی یا نبایستی آ  ،از
سوی عرف جام ه ت یین میشود .در نتیجه ،ه ر ک اری ک ه ع رف آ را خ ود
بداند ،خود است و هر کاری که عرف آ را بد بداند ،ب د خواه د ب ود .از ای ن
نقش به نقش ثبوتی عرف نیز ت بیر میکنند .هما طور که اشاره شد ،این قسم از
عرفگرایی ،در برابر عرفگرایی اثباتی قرار دارد .عرفگرایی اثباتیِ اخالق ی ب ه
این مسئله میتردازد که آگونه میتوا گزارههای م تبر اخالقی را کشف ک رد و
از طریق کداب منابع میتوا خود را از بد و درست را از نادرست تشخیپ داد.
تس از ط رح مق دما

زب ،این ک ب ه تبی ین د ی ل ع رفگرای ا اخالق ی

میتردازیمر اما تیش از آ  ،توجه به این نتته زب است که د یل ایشا منحص ر
در د یل زیر نیستر بلت ه از می ا د ی ل ترش ماری ک ه از خ الل آث ار ایش ا
استخراج گردیده ،مهمترین آنها در این نوشتار عرضه شده است.
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 .1تفاوتهای فرهنگی

یتی از مهمترین د یل عرف گرایی اخالقی در مقاب ثب و  ،اس تناد ب ه تن و
ارهنگی یا اخالقی است که در سرتاسر جها مشاهده میشود و مردبشناس ا و
مورخا در آثار خود به آنها اشاره کردهاند (.(Wellman, 2001: 108-109

یتی از م روفترین جریا هایی که حاکی از تنو ارهنگی است و در ت اریه
هرودو

نق ل ش ده ،ای ن اس ت ک ه روزی داری وش از تادش اها ای را ک ه

میدانست کالتیها (از قبایل هندوستا ) گوشت تن تدرا خود را میخورند ،اما
یونانیها بد تدرا خود را میسوزانند

ت دادی از اطراایا یونانی خ ود را ب ه

دربار اراخواند و از آنها ترسید :به آ ه قیمت ی حاض رید دس ت از س نّت خ ود
بردارید و گوشت تدرا مرده خود را به جای سوزاند  ،بخوریدد آنها با اعتراض
گفتند :به هی قیمتی حاضر به انجاب این عمل نیستند .سپس ت دادی از کالتیه ا
را اراخواند و از آنها ترسید :شما در ازای آه مقدار حاضرید بد تدرا خ ود را
به جای خورد  ،بسوزانیدد آنها از ت جب اریادی زدن د و از داری وش خواس تند
حتی سخن از آنین کار هولناکی بر زبا نیاورد .هرودو

ت س از بی ا داس تا ،

همعقیده با تیندار ،شاعر م روف یونا باس تا اظه ار م یدارد« :آداد و رس وب،
تادشاه همگا است» (هردوت ،2991 ،ج.)222-221 :9
تفاو

اخالقی دیگر را می توا از مقایسه راتار استیموها با دیگ را اهمی د.

استیموها زنا خود را به نشانا مهما داری در اختیار مهم ا ق رار م یدادن د و
نوزادکشی نیز امری رایج در میا ایشا بود .نود راسموم 5،مردبشنام م روف
دانمارکی ،نقل میکند که زنی را دیده که بیست کودک به دنی ا آورده و ده ت ن از
آنها را در بدو تولد کشته بود .همچنین آنها سالخوردگانی را که از کمک در خانه
1. Knud Rasmussen.
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ناتوا اند ،در برف رها میکنند تا بمیرند (ریچلز.)91-92 :2931 ،
سبک تغذیه و بهره گیری از وس ایل را اهی نقلی ه اا راد در جوام ع مختل ف
متفاو

است .برخی ااراد گوشت حیوانا  ،بهویژه گوشت گاو را نم یخورن د.

آمیشها ،اعضای ارقه ای مسیحی ،به جای ماشین ،با اسب و درشته از جایی ب ه
جای دیگر میروند ،گوشت نمیخورند و لبام ساده میتوشند .تفاو

ارهنگ ی

دیگر مربوط به نحوة راتار با زنا است .در میا قبیله ماسایی ،از اقواب آاریقایی،
کت ک زد زن ا رس م اس ت و عم وب اعض ای قبیل ه ،حت ی خ ود زن ا آ را
تذیراتهاند .ز ماسایی میگوید :اگر من دست از تا خطا کنم ،همسرب مجاز است
مرا کتک بزند .شوهرش توضیح میدهد :اگر سقف آت ه کن د ،ش وهر زن ش را
میزندر آو ز مسئول مراقبت از منزل است .او اضااه میکند :من باید این کار
را انجاب دهمر زیرا درغیراینصور  ،مردا دیگر به من م یخندن د .در گین ا ن و
نوزادکشی مرسوب بوده است .اهالی این جزیره ترجیح میدادند دخت را خ ود را
زنده نگه دارند و این به دلیل تولی بود که هنگاب عروسی به خانه میآوردندر ولی
در تاهیتی ،جزیرهای در اقیانوم آراب ،تسرا را زنده نگه میداشتندر زیرا مردم ا
آنجا م تقد بودند آنها هنگاب جنگ بیشتر به کار میآیند .اختالف در خود یا ب د
دانستن رواب جنس ی ت یش از ازدواج ،س ق جن ین ،نژادترس تی ،ب یحج ابی،
آدبخواری ،برید سر دشمنا و مشرودخواری ،نمونهه ای دیگ ری از تف او
ارهنگی میا جوامع مختلف است (همان).
االسفه اخالق با استفاده از روشهای مختلف ،از تفاو

ارهنگی میا جوامع

به نفع عرفگرای ی اخالق ی اس تد ل ک ردهان د .در زی ر ب ه تبی ین دو تقری ر از
استد لهایی می تردازیم که با توجه به تفاو های ارهنگی به نف ع ع رفگرای ی
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ارائه شده است.
تقریر نخست :به صورت مستقیم

گاهی عرف گرایی اخالقی به صور

مستقیم از تفاو های ارهنگی اس تنباط

میشود .تفاو های ارهنگی که با تجربه ثابت شده است نشا میدهد ه ی
اصل اخالقی عامی که بتوا آ را ب ه تم اب جوام ع نس بت داد ،وج ود ن دارد و
ارزش اخالقی اا ال ،وابسته به جام ه ای است ک ه آ ارزش در آ جری ا دارد
( .(Arrington, 1983, Vol. 14: 228سامنر بر این باور است ک ه در اخ الق ه ی
آیزی اراتر از اخالق بالف ل و موجود که بت وا آ را اخ الق آرم انی دانس ت،
وجود ندارد .بنابراین ،اخالقی که در جوامع رای ج اس ت و م ردب آ را تذیرات هان د،
درست است و نباید به دنبال الزاب مردب به اخالق دیگری بود (.)Sumner, 2001: 74
دانشمندا علوب اجتم اعی و م ردب شناس ا نی ز ب ا تحقیق ا
اختالاا

خ ود و مش اهدة

اخالقی میا ارهنگها و جوامع مختلف به همین نتیجه رسیدهاند.

تویمن با م رای نظریه وابستگی ارهنگی ،درصدد تبیین عرفگرای ی اخالق ی
برآمده است .به عقیده وی ،عرفگرایی اخالقی 7یتی از اقساب نسبیگرایی اس ت
3

و در برابر قسم دیگر ،ی نی ذهنیّتگرایی قرار دارد (pojman, 1995: 690؛ پویمن،

.(721-723 :7711

نظریه عرفگرایی که تویمن آ را م رای میکند ،از دو مقدمه تش تیل ش ده
است که مقدما اول آ نظریه تنو ارهنگی 9و مقدما دوب نظریه وابستگی 2است.
نظریه وابستگی ،دیدگاهی است که ب ر اس ام آ اعتب ار تم اب اص ول اخالق ی،
1. conventionalism.
2. subjectivism.
3. diversity.
4. dependency these.
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برگراته از تذیرش ارهنگی است .بر این تایه ،هر یک از اصول اخالقی به س طح
تذیرش اجتماعی وابسته است .نهتنها جوامع مختلف از نظابهای اخالقی متفاوتی
تیروی میکنندر بلته اصول اخالقی یک جام ه نیز ممتن است با توجه به تفاو
زمانی و متانی تغییر کند .برای نمونه ،بیشتر مردب جنود ایا

متح ده ام روزه

بردهداری را غیراخالقی میدانن در در ح الی ک ه ب یش از ص د س ال ت یش آ را
غیراخالقی نمیدانستند (.)Pojman, 1989: 30&33
همچنین بر اسام این نظریه ،درستی و نادرستی اا ال ااراد به ماهیّت جام ه
وابسته است .مطابق این نظریه ،دلیل وابستگی اخالق به جام ه نیز آ اس ت ک ه
اخالق در خأل اتفاق نمیااتد و بنابراین ،شتلگیری آ تا اندازه زی ادی مت أثر از
عوامل تیرامونی است .مراد از عوامل تیرامونی ،هم ا س یاق و ب ااتی اس ت ک ه
اخالق در آ شتل میگیرد .سیاق و باات جام ه نیز تح ت ت أثیر ع واملی نظی ر
اهداف ،خواسته ها ،باورها ،تاریه و محی جام ه مدنظر است .ازاینرو ،هر ی ک
از این عوامل ممتن است در خوبی یا بدی یک ا ل اثرگذار باشند.
بررسی

تقریر نخست از استد ل تفاو های ارهنگی با اشتالهایی روبهروس ت ک ه
مهمترین آنها عبار اند از:
( )7رسالت مردبشناسا و مورخا  ،توصیف و گزارش واق یتهایی است که
در زما ها و متا های مختلف اتفاق ااتاده استر اما ارائه م یار ی ا ت ی ین منش أ
ارزش اخالقی ،خارج از مسئولیّت و نیز تخصّپ ایش ا اس ت .ازای نرو ،گفت ه
شده یک ایلسوف ممتن است تحلیل خود را درست از جایی آغاز کند که ع الم
اجتماعی یا مردبشنام توقف میکند یا ب ه عب ار

دقی قت ر ،بای د توقّ ف کن د

) .(Shomali, 2001: 77از نگاه عقلی ،وجود تف او ه ای ارهنگ ی دلی ل ب ر آ
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نیست که هر باور یا راتار رایج درست باشدر بلته آهبس ا باوره ا و راتاره ایی
رایج باشد که درست نیست و آهبسا باورها و راتارهایی که درست است ،اما در
میا مردب رایج نیست .بنابراین ،هی تالزمی میا رواج باور یا رات ار و اخالق ی
بود آ وجود ندارد.
( )3با دقت در تفاو های ارهنگی ،این نتته به دست میآید که ارزش اا الی
که در تبیین تفاو های ارهنگی به آنها اشاره شد ،به عرف بما هو ع رف مس تند
نیستر بلته در جام ه و در میا گروههای مختلف ،کارهایی رواج م ییاب د ک ه
ارزش آنها در رتبه سابق ت یین شده است و مردب نیز با توجه به ارزش مند ب ود
کارها دست به انجاب آنها میزنند .بنابراین ،ارزش کارها مس تند ب ه ام ر دیگ ری
است که در رتبه قبل و تیش از اقداب عرف سبب ارزشمند شد آ کاره ا ش ده
است .برای مثال ،ارزش اموری مانند زنده نگه داشتن یا قت ل ن وزادا  ،ب ه دلی ل
جلب سود و منف ت یا داع ضرر و زیانی است که برای خ انواده ب ه دنب ال دارد.
ارزش نخورد گوشت حیوانا

یا سوزاند اجساد مرده تدرا نیز به دلیل ب اور

به تناسه است .رها کرد تدرا سالخورده در بیرو از خانه یا در اختیار گذاشتن
زنا نیز به دلیل لزوب عقلی احتراب به دیگ را دارای ارزش اس ت .بن ابراین ،ب ه
صرف مشاهدة اختالاا

در میا مردب نمیتوا منش أ ارزش را ع رف دانس تر

بلته واکاوی بیشتر درباره منشأ واق ی ارزش اخالقی ،به این نتیجه میانجامد ک ه
در حقیقت اموری مانند سود و منف ت مادی یا م نوی ،و تایبن دی ب ه باوره ای
دینی ،منشأ ارزش اخالقی هستند .بنابراین ،او ً ،نمیت وا ع رف را منش أ ارزش
اخالقی دانست و ثانیاً ،در صورتی که عرف منش أ ارزش اخالق ی دانس ته ش ود،
عرای با تشتوانا واق ی مراد است و این عرف تنها در محدودة خاصی میتواند به
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وضع ارزش اخالقی بپردازد.
( )2مردبشناسا و مورخا  ،تماب مواردی را که موجب تمایز راتاری اق واب و
ملل مختلف است ،به عنوا تفاو های ارهنگی گزارش میکنن د .طبی ی اس ت
بسیاری از این تفاو ها ک ه مستمس ک ایش ا ب رای اثب ا

ع رفگرای ی ق رار

میگیرد ،مربوط به اموری مانند آداد قراردادی و رسوب هستند که ما نیز عرای و
اعتباری بود آ را می تذیریم .آداد قراردادی و رس وب از م واردی هس تند ک ه
عرف در وضع آ اثرگذار ( )Harman, 1997: 96و ضردالمثل «خ واهی نش وی
رسوا همرنگ جماعت شو» درباره آ درست است .در عین ح ال ،ای ن نتت ه را
یادآور می شویم که تذیرش منشأ بود ع رف ب رای دس تهای از آداد و رس وب،
عرفگرایی ثبوتیِ بدو تشتوانه را ثابت نمیکند.
( )1اازود نظریه وابستگی ارهنگی به تنو ارهنگی نیز ت أثیری در اس تنباط
عرفگرایی ثبوتی نداردر زیرا او ً ،شتلگراتن برخ ی از باوره ا ی ا راتاره ا در
جام ه دلیل بر اعتبار آنها نیست ( .)wong,1992: 857ثانیاً ،حتی بنا بر این دیدگاه،
عرف بما هو عرف واضع ارزش نیستر بلته توج ه ب ه عناص ری واق ی مانن د
اهداف در ت یین ارزشها مؤثرند.
تقریر دوم :با واسطه غیرواقعگرایی

گاه به صور

غیرمستقیم از وجود تفاو های ارهنگی به نف ع ع رفگرای ی

اخالقی استد ل م ی ش ود .تقری ر ریچل ز از ای ن بره ا  ،یت ی از مش هورترین
استد ل ها در ای ن زمین ه اس ت .وی م تق د اس ت ض واب اخالق ی در جوام ع
مختلف ،متفاو

است و بنابراین ،هی حقیق ت عین ی در ح وزة اخ الق وج ود

ن دارد .درس ت و نادرس ت ص رااً موض وعاتی عقی دتی هس تند و عقای د در
ارهنگهای مختلف متفاو اند (ریچلز .)91 :2931 ،ازاینرو ،ع رف ارهنگ ی ه ر
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جام ه ،ت ی ینکنن ده ارزش اخالق ی آ جام ه اس ت .در ای ن تبی ین ،وی از
تفاو های ارهنگ ی در جوام ع مختل ف ،غیرواق عگرای ی اخالق ی ،و س پس از
غیرواقعگرایی ،عرفگرایی را نتیجه گراته است.
در برخی از تقریرهای «نس بیگرای ی ارهنگ ی» نی ز از وابس تگی اخ الق ب ه
ارهنگ ،واق یت نداشتن ارزشهای اخالقی و در نهایت عرفگرایی استنتاج شده
است .در این نو تقریر« ،خود» کاری است که در ارهنگ خاصی م ورد تأیی د
جام ه است و «بد» نیز به کاری اطالق میشود که در آ ارهن گ از ارتت اد آ
ترهیز میکنند و ارهنگ جام ه نیز از زمانی به زما دیگر تغییر میکند .همچن ین
ارهنگ یک جام ه با جام ا دیگر متفاو
تفاو

ارهنگ جوامع مختلف یا تفاو

است .ت س تف او

ارهنگ ی ،اع م از

ارهنگ یک جام ه در زما های مختلف

است .بنابراین ،اصول اخالقی نیز با تغییرا

زمانی و متانی در م رض تغیی ر و

تحول قرار دارند .ممتن است در یک جام ه مردب بر این باور باش ند ک ه کش تن
نوزاد خطاست .این دیدگاه ،دیدگاه مردب ای ن جام ه و بن ابراین ،مخ تپ ای ن
جام ه است و دقیقاً به این م ناست که این جام ه این عمل را تقبیح میکندر ام ا
به این م نا نیست که همین عمل در جوامع دیگر نیز قبیح است .دیدگاه ما درباره
ارهنگ ما ،و دیدگاه آنها درباره ارهنگشا درست اس ت .ای نگون ه نیس ت ک ه
ارزش های اخالقی عینی وجود داشته باشد و اگر کس ی م تق د باش د ب ه اینت ه
ارزش های اخالقی عینی وجود دارد ،در واقع طرز تلقی خود را بیا کرده اس ت.
اصول اخالقی حاکی از قراردادهای اجتماعی هستند و باید بر هنجارهای جام ا
ما مبتنی باشند (گنسلر.)11 -12 :2911 ،
بررسی

با وساطت غیرواقعگرایی نیز نم یت وا ع رفگرای ی را توجی ه نم ودر زی را
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ایرادهایی اساسی به استد ل اوق وارد استر از جمله اینته:
( )7تالزمی میا وجود تفاو های ارهنگ ی و واق ی ت نداش تن ارزشه ای
اخالقی وجود نداردر ی نی نه این گونه است که اگ ر در ج ایی تف اوتی مش اهده
میشود ،هی واق یتی در آ مورد وجود نداشته باشد و نه به این ص ور

اس ت

که اگر واق یتهای اخالقی وجود دارند ،مورد اختالف نیس تند و همگ ا ب ر آ
اتفاقنظر دارند .نمونا این اختالفها را در علوب دیگ ر ،مانن د ایزی ک ،نج وب و
جغراایا نیز میتوا مشاهده نمودر اما در عین حال این اختالفها ،دلی ل ب ر ای ن
نیست که هی حقیقت عینی در ایزیک ،نجوب یا جغراایا وجود ندارد .ریچل ز در
این باره م تقد است:
هیچ دلیلی وجود ندارد که گمان کنیم اگر زمین گرد است ،،پت

حتمتا همته

مردم این را می دانند .به طریق مشابه ،هیچ دلیلی وجود ندارد که گمان کنیم اگتر
حقیق ،اخالقی وجود دارد ،پ

حتما همه آن را میدانند (ریچلز.)04 :7731 ،

( )3در استد ل اوق تس از آنته از وجود تفاو های ارهنگی ،غیرواقعگرایی
استنتاج شده است ،از عدب وجود واق یتهای اخالقی نیز عرفگرایی اخالقی ب ه
دس ت آم ده اس ت .اا زو ب ر اش تالی ک ه ب ر اس تنتاج اول ،ی ن ی اس تنتاج
غیرواقعگرایی از تفاو های ارهنگی وارد است و تیشت ر ب دا اش اره ک ردیم،
استنتاج دوب نیز به لحاظ منطق ی نادرس ت اس تر زی را از اینت ه ه ی واق ی ت
اخالقی وجود ندارد ،به لحاظ منطقی نمیتوا نتیجه گرات عرف ارزش اا ال را
ت یین میکندر زیرا ممتن است کسی با اعتقاد به غیرواقعگرایی اخالقی ،احسام
اردی یا دستور ارد خاصی را منشأ ارزش اخالقی بداند.
( )2اختالفهایی که در حوزة اخالق به وجود می آید ،ناشی از عدب واق ی ت
ارزشهای اخالقی نیستر بلته از امور دیگری سرآشمه میگیرد که در ادامه ب ه
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برخی از آنها میتردازیم:

الف) تشخیپ ارزشهای اخالقی واق ی که انسا با عمل به آنها میتواند ب ه
س اد

دست یابد ،مستلزب حل بسیاری از مسائل دقیق نظری و مقابله با بسیاری

از شبهههای علمی و وسوسههای نفسانی است .اازو بر اینته تماب ااراد ،انگی زة
زب را برای تشخیپ درست ارزشهای اخالقی ندارند ،توا و اس ت داد ات ری
تماب انسا های باانگیزه نیز برای تشخیپ صحیح ارزشها به یک اندازه نیست و
همین امور موجب شتل گیری باورهای اخالقی متفاوتی می شود ک ه ت أثیر آ را
میتوا در راتارهای مختلف مشاهده کرد.
د) اختالف در ارزش های اخالقی در بسیاری از موارد ممتن است ناش ی از
در نظر گراتن تیامدهای عملی آ باشد .هر انس ا عاق ل ب ا ت ذیراتن برخ ی از
باورها در حوزة اخالق ،در واقع میتذیرد که بر اسام آ عمل کند و مس ئولیتی
را به عهده گیرد .به همین دلیل ،ممتن است ااراد و گروهه ا ب رای ش انه خ الی
کرد از مسئولیتی که در صور

تذیراتن برخی اص ول اخالق ی ب ه عه ده آنه ا

میآید ،از تذیراتن برخی از واق یتهای اخالقی سر باز زنند.
ج) اختالف در برخی از موارد ناشی از اختالف آنها در نو نگ اه ب ه انس ا ،
جها و خداوند است .کالتیها که در خالل عص ر داری وش ب د ه ای وال دین
مردهشا را میخوردند ،م تقد بودند خورد اجساد روش ی ب رای حف و ج وهر
غیرمادی تدرانشا است .یونانیها با اعتقاد به تناسه و به منظور تسریع در ج دا
شد روح از بد تدرا و ت لق هر آه سریعتر آ به موجودا

دیگر ،اجساد را

می سوزاندند .هندوها نیز به دلیل اعتقاد به تناس ه ،از خ ورد گوش ت ،ب هوی ژه
گوشت گاو امتنا میکنند.
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د) برخی اختالفها ناشی از تغییر شرای واق ی اس ت .ب رای نمون ه ،ممت ن
است ارزندآوری در یک جام ه به دلیل کمبود حداقل منابع زب نامطلود دانسته
شودر اما در جام ا دیگر به دلیل وا ور من ابع ،ک اهش نی روی ا ال و کارآم د،
مطلود به شمار آید .همچنین ممتن است در یک جام ه آندهمسری ب ه دلی ل
ت داد زنا در برابر مردا تسندیده دانسته شودر اما در جام ا دیگر به دلیل تواز
جم یت زنا و مردا ناتسند تلقی گردد .البته این توجیها

که مبنای رواج ی ک

ارزش در یک جام ه میشود ،لزوماً درست نیستر اما این احتم ال را ب ه وج ود
می آورد که رواج آنین ارزشهایی در برخی جوامع ،به دلیل شرای خاصی بوده
که ااراد در آ جام ه تشخیپ میدادندر گرآه تشخیپ یا قضاو

اخالقیشا

نادرست و غیرقابلقبول باشد.
 .2احساسات عام بشر

بر اسام برخی از دیدگاهها ،اخالق ج دا از آدمی ا ی ا موج ود دیگ ری ک ه
خصوصیا

روانیاش مانند ماست ،وجود ندارد و ممت ن نیس ت وج ود داش ته

باشد )هولمز .(991 :2931 ،منشأ این اخالق نیز آیزی جز احساسا
احساسا

و تمایال

احساسا

عاب و تمایال

دسته از احساسا
احساسا

انسانی را میت وا ب ه دو ن و تقس یم نم ود :تم ایال
و احساسا

خا

 .تمایال

و احساسا

و

عاب ب ه آ

گفته م ی ش ود ک ه می ا هم ا آنه ا مش ترک اس ت .از ای ن

ممتن است با ت ابیر مختلف حس همدلی ،عاطفه شفقت ،نو دوستی

و دیگرگرایی یاد شود .تمایال
احساسا

انسا نیست.

و احساسا

خا

نیز مختپ ه ر ا رد اس ت.

عاب به گونهای است که در موق یتی مانند موق ی ت «ال ف» او ً ،تم اب

ااراد دارای این ن و از احساس ا

هس تند و ای ن احساس ا

را از خ ود ب روز

می دهند و ثانیاً ،هر اردی بهتنهایی نیز در موارد مش ابه دارای هم ین احساس ا
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است .در مقابل ،احساسا

خا

به گونهای هستند که او ً ،در موق یت مفروض

«الف» بین تماب ااراد مشترک نیست و ممتن است ااراد احساسا

متفاوتی را در

این موق یت از خود به نمایش بگذارند و ثانیاً ،حتی خود ارد نیز ممتن است در
موارد مشابه احساسا

مشابهی نداشته باشد.

نتتا مهم در این استد ل آ است که تنها احساسا

عاب بشر است که به وی

در تنظیم رواب میا انسا ها کمک میکند و سبب شتلگیری اخالق م یش ود.
آنچه سبب میشود یک راتار در جام ه تترار شود و عرف اجتم اعی را بس ازد،
راتارهایی است که از احساسا
از احساسا

عاب انسانی گراته شده باشد و راتارهای ناش ی

شخصی ،به دلیل تغییر مداب ذوق و سلیقه آنها ،حتی از سوی خ ود

ارد در موارد مشابه تترار نمیشودر آه رسد به اینته انس ا ه ای دیگ ر نی ز در
موارد مشابه آ را تترار کنند تا به شتل عرف درآید .بنابراین ،بهترین آیزی ک ه
در شرای غیرواقعگرایی میتواند به ت یین خود و بد بپردازد ،عرف است.
در نظر عرفگرایانی نظیر دورکیم ،احساسا

عاب بشری که منشأ شتلگی ری

اخالق است ،وجودی مستقل از انس ا دارد و ب ه ن اب «وج دا جم ی» نامی ده
میشود .وجدا جم ی یا عمومی از نظر دورکیم ،ب ه دس تگاه م یّن ی متش تل از
مجموعا اعتقادها و احساسا
که حیاتی خا

مشترک در میا ااراد یک جام ه اطالق م یش ود

دارد (دورکیم .)11 :2911 ،به نظر دورکیم «ماهیت وجدا جم ی

در روح جام ه است و وجودی مستقل از ماهیت اا راد داردر زی را اا راد از ب ین
میروند ،اما وجدا جم ی باقی می ماند .همچنین وجدا جم ی با عوض ش د
نسلها تغییر نمیکندر بلته عامل تیوند نسلها با یتدیگر اس ت» (هملان.)19-11 :
وجدا جم ی بهتدریج و به مرور زما شتل میگیرد و تغیی را

آ نی ز بس یار
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کند و تدریجی است .وجدا جم ی محصول گذشته است و اعضای جام ه نی ز
برای وجدا جم ی که ریشه در گذشته دارد ،احتراب ویژهای قایلاند (همان.)921 :
منشأ باور به وجدا جم ی در اندیشه دورکیم ،اعتقاد ب ه اص الت جام ه در
برابر اصالت ارد است .در اندیشه وی ،جام ه هما حاصل جم ع اج زای خ ود
نیستر بلته آیز دیگری است که خوا

آ با خوا

اجزای آ متفاو

است.

دورکیم م تقد است هویت تماب تدیدهها ،حتی وج ود خ دا ب ر اس ام اص الت
اجتما تفسیر و تحلیل میشودر بدین گونه که وجود خداوند محصول تص وّرا
بشر و نمادی از جام ه بوده ،هما طور که بشر تابع خداست ،خ دا نی ز محت اج
بشر است (همو.)231-271 :2939 ،
دورکیم انسانیت انسا را نیز در گرو حیا

اجتماعی وی م یدان د و م تق د

است« :انسا به این جهت انسا است که در جام ه زندگی میکند» (همو:2971 ،

 .)12به نظر وی ،هر یک از ما دو هستی داریم :هستی اردی و هس تی اجتم اعی.
هستی اردی مربوط به احوال شخصی زندگی انسا استر اما هس تی اجتم اعی،
منظومهای از ااتار ،احساسا

و عاداتی است که نشا دهنده گروه یا گروهه ایی

است که ما عضو آنها هستیم .هستی اجتماعی ش امل اعتق ادا

دین ی ،اخالق ی،

سنت های ملی و شغلی ،و انوا ااتار و عقاید اجتماعی ،زبا ها ،ادیا و دانشها
می شود که در سرشت نخستین انسانی وجود نداشته ،بلت ه در اث ر ش تلگی ری
جام ه به وجود آمدهاند (فوکونه .)22 :2971 ،تحقق این هستی اجتماعی در انس ا
با تربیت امتا تذیر است.
دورکیم م تقد است تماب اصول و قواعد اخالق نیز برگراته از جام ه اس ت و
جام ه ،خود و بد را ت یین میکند .بنابراین ،طرح اخ الق زم انی م ن ا دارد ک ه
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جام ه شتل گراته استر زیرا تنها ب ا ا رض تش تیل اجتم ا م یت وا وج ود
قواعدی را برای تنظیم رواب و مناسبا

میا ااراد و جام ه در نظر گرات .ای ن

قواعد ،هما قواعد اخالقی هستند که ممتن است به دلیل تفاو
میا جوامع مختلف ،از یک جام ه به جام ا دیگر متفاو

مناسبا

اا راد

باشد (دورکلیم:2911 ،

 .)231برایناسام ،می توا گفت جام ه شرط ضروری اخالق اس ت .او در ای ن
زمینه مینویسد:
جامعه شرط ضروری اخالق اس .،جامعه فقط کنار هتم قترار گترفتن افتراد
نیس ،که هر کدام اصول اخالقی درونی خویش را با خود به جامعته متیآورنتد؛
بلکه برعک  ،بشر فقط ازآن رو موجودی اخالقی است ،کته در جامعته زنتدگی
می کند  . ...کافی اس ،هر نوع زندگی اجتماعی را از میان بردارید؛ خواهید دیتد
که زندگی اخالقی هم خودبهخود از میان برمیخیزد؛ چون دیگر موضوعی ،ختود
را از دس ،میدهد (همان.)023 :

وابستگی اخالق به جام ه ،در عین نف ی واق ی ت اخالق ی را از ای ن عب ار
دورکیم نیز میتوا بهخوبی درک کرد:
فکرتهایاخالقینیزازهمینخصلت[اینکهجنبةقداستازخواصذاتیو
درونیاشیاءنیستوبهاشیاءافزودهمیشود]برخوردارهستند.جامعهاستکهه
اینفکرترادرماپدیدآوردهوازآنجاکهاحترامحاصلازوجهودجامعههبهه
طورطبیعیبههمةچیزهاییکهمنشأاجتماعیدارند،تسریمییابد،هنجارههای
قاطعتعیینکنندهرفتاروکردارمابهدلیلهمینخاسهتااهاجتمهاعیخهویا،از
چناناقتداروحیثیتیبرخوردارهستندکهدیارحاالتدرونهیمهافاقهدآنانه د
(همو.)732-734 :7737 ،

بنابراین ،جز زما که ممتن است در تغییر قواعد اخالقی نقش آا رین باش د،
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ماهیت جوامع و شرای زندگی اقواب و ملل مختلف نیز در شتلگیری اخالق ی ا
در آ مؤثرند .از این منظر ،اخالقیاتی که برای یک جام ه در نظ ر

ایجاد تغییرا

باشد (هملو111-111 :2911 ،؛

گراته میشود ،ممتن است با جوامع دیگر متفاو
.)19-11 :2971

تأکید دورکیم بر اقتدار جام ه و ااتار عمومی مردب به اندازه ای است ک ه وی
حتی انسا را موجودی میداند که در قید و بند ااتار عمومی ق رار دارد .وی ب ر
این باور است که:
افکار عمومی به برک ،مبانی و خاستتگا هتای ختود ،از اقتتدار و مرجعیتتی
اخالقی برخوردار اس ،که با تکیه بر آن ،ختود را بتر تتت تتت افتراد ت میت
میکند  . ...ما بهخوبی احساس میکنیم که فرمانروای ارزشگذاریهای ختویش
نیستیم؛ بلکه موجوداتی مقید و مجبوریم و آنچته متا را مقیتد متیستازد ،همتان
آگاهی جمعی اس( ،همو.)751-753 :7717 ،

5

نتیجا وابستگی اخالق به شرای مختلف آ است که نمیتوا قاعدة عم ومی
و کلی ارائه داد که برای تماب جوامع در تماب اعصار کارآمد باشند .به همین دلیل،
وی بهشد

به نقد قاعدهگرایی میتردازد و ارائ ه قواع د را از ط رف ایلس واا

اخالق ،کلیباایهای ذهنی میداند .او م تقد است تنها اایده این قواع د کل ی آ
است که نشا میدهد در آ زما آه گرایشهای اخالقی در حال شتل گ راتن
است (همو.)19 -11 :2911 ،
بررسی

بر این استد ل اشتا

مت ددی وارد شده استر از جمله:

 .7به نظر میرسد برخالف نظر برخی از منتقدا به جام هگرایی دورکیم ،مراد از جبر در اینجا ،جبر اجتماعی
است ،نه جبر السفی .بنابراین ،اشتالِ منجر شد به جبرگرایی و بیم نا بود اخالق ،وارد نخواهد بود.
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( )7مراد از «احساسا

عاب» دقیقاً آیستد آیا حقیقت مشترکی میا انسا ه ا

وجود دارد که آنها را به باور یا راتار خاصی س وق م یده د ی ا اینت ه حقیق ت
مشترکی در میا نیست و به صور

تصادای هما انسا ها در برخی موارد احتاب

اخالقی مشترکی صادر میکنندد در صورتی که حقیق ت مش ترکی منش أ ص دور
احتاب مشترک باشد ،او ً ،با ادعای غیرواقعگرایی ک ه در ض من اس تد ل ب ه آ
اشاره شده ،همخوانی ندارد و ثانیاً ،دیگر نمیتوا از عرف ااقد تشتوانه به عنوا
منشأ ارزش اخالقی سخن گفت .در صورتی که حقیق ت مش ترکی نی ز در می ا
نباشد ،او ً ،با ادعای همیشگی و همگانی بود صدور این احتاب مناا ا
ثانیاً ،م نای آ نشئت گراتن احتاب از احساسا

خا

دارد و

ااراد است که هم م ورد

ادعای عرف گرایا نیست و هم در م رض نقدهای وارد بر احسامگرای ی ق رار
دارد.
( )3یتی از مبانی بحثبرانگیز دورکیم ،قایل شد به استقالل روح جم ی و
جام ه در برابر ااراد است .استقالل جام ه در صورتی که به م نای قایل شد ب ه
وجود مستقل و مجزایی برای جام ه و جدا از اا راد آ باش د ،توجی ه م ق ول و
منطقی نخواهد داشت .جام ه هویت مستقلی خارج از اجزای تش تیلدهن ده آ ،
ی نی ااراد جام ه ن دارد (مصلاا یلزدی211-79 :2973 ،؛  .)72 :2932گرآ ه ای ن
مطلب قابل قبول است که گاهی ممتن است تأثیر اتفاقنظر مردب در یک مس ئله
نظری یا عملی ،بیش از حاصل جمع تک تک ااراد باشدر ولی مقدار زیادیِ تأثیر،
دلیل بر وجود جام ه به عنوا موجودی مس تقل از اا راد نخواه د ب ود .ب ا ای ن
مقدمه ،میتوا گفت خواست تک تک ااراد ،ی ا منش أ اث ر اس ت ی ا نیس ت .در
صورتی که خواست و تمایال

اا راد ارزشآا رین باش د ،اش تاله ایی ک ه ب ر
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احسامگرایا وارد میشود ،در اینجا نیز وارد است و در صورتی ک ه تم ایال
آنها ارزش آارین نباشد ،این ترسش مطرح م ی ش ود ک ه :آگون ه ممت ن اس ت
مجمو تمایالتی که تأثیری در ت ی ین ارزش ندارن د ،اثرآا رین ش ودد (مصلاا ،

.)221 :2937
( )2برخی ای ن اش تال را ب ه دورک یم وارد دانس تهان د ک ه قای ل ش د ب ه
ارزشآارینیِ خواست جام ه ،به نفی اخالق اردی م یانجام د .دورک یم ب ه ای ن
ترسش مهم توجه داشته و به آ تاسه داده اس ت .وی در تاس ه ب ه ای ن س ؤال
میگوید :اگر مراد از اخالق اردی ،مجموعا وظ ایفی اس ت ک ه ااع ل شناس ا و
موضو شناسایی در آنها ارد است و وظایف قائم به ذا

ارد بوده ،تنها ب ه ا رد

برمیگردد ،این طرز تلقی ،انتزاعی محض است و هی مص داق خ ارجی ن دارد.
اخالق تنها در جام ه و در رابطه با دیگرا قابل طرح است و ارض اخالق بدو
وجود جوامع ،خروج از قلمرو واق یا
اسام و تخیال

و ورود به حوزة ارضیهه ای ب یتای ه و

نیازمودنی است .وظایف ارد در برابر خود ،هما وظایف ا رد

در برابر جام ه است .وی با تأثر از کانت در طرح احت راب ب ه انس انیت انس ا و
عدب مواجهه با انسا به عنوا شیء ،م تقد است وجدا جم ی حتم میکند ب ه
اینته انسا ها باید در برابر شخصیت بشری با احتراب و کرامت برخورد کنندر آه
آ شخص یت بش ری خودش ا باش ند ی ا دیگ ری (دورکللیم)911 :2911 ،ر
درغیراینصور  ،مورد سرزنش و مذمت جم ی ق رار م یگیرن د .بن ابراین ،در
صورتی که اردی در رابطه با خود ،شخصیت بشری را زیر سؤال برد و احت راب و
کرامت زب را حفو نتند ،با واکنش منفی جام ه روبهرو خواهد شد.
مشتل اساسی این نظریه در نگاه جام ه شناس انه ب ه اخ الق اس ت .از نظ ر
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دورکیم ،اخالق در واکنش جام ه به راتار ااراد و آ ه م ب ه ش تل س تایش ی ا
سرزنش خالصه میشود .ازاین رو ،تصور یک ا رد ک ه رات ار وی ه ی واک نش
اجتماعی را به دنبال نداشته باشد ،تصوری خیالی است و تحقق خ ارجی ن داردر
اما در نگاه السفی ،حل بسیاری از مس ائل علم ی و عمل ی در گ رو ریش هی ابی
آنهاست .به همین دلیل ،ارض وظیفا اخالقی یک انسا با قطعنظ ر از ت ل ق ب ه
جام ه ،نهتنها ارض نام قولی نیست ،بلته میتواند به درک منشأ ارزش اخالق ی
کمک کند .با در نظر گراتن وظیفه ای که یک انسا با قطعنظر از جام ه درب اره
خود دارد ،میتوا نش ا داد ک ه خواس ت اجتم اعی را نم یت وا منش أ ارزش
اخالقی دانست .اازو بر این ،هر انسانی به طور طبی ی در برابر آاریننده خویش
و سایر موجودا

غیرانسانی وظایفی را ب ه عه ده دارد ک ه در اندیش ا اخالق ی

دورکیم به آنها اشاره نشده است.
( )1دورکیم با تصور مادی که از اخ الق و ه دف آ ارائ ه ک رده و مباح ث
تربیتی خود را نیز بر آ اسام به ساما رسانده ،بهش د

اخ الق را از جایگ اه

رایع و م نوی خود تنزل داده است (فوکونه .)17-11 :2971 ،سه اصلی که دورکیم
اهمیت بسیاری برای آ قایل است و آ را اصول تم دنی نامی ده ،عب ار ان د از
احتراب به عق ل و عل م ،و اات ار و احساس اتی ک ه تای ا اخ الق م ردبس ا ری
(دموکراتیک) را شتل میدهند (دورکیم .)11 :2971 ،او بر این باور است ک ه ای ن
اصول در میا ااراد مشترک است و جز شمار اندکی از ااراد ،کسی جرئت مقابله
و رویارویی با آنها را ندارد .از نظر وی ،عناصر بنیادین منش اخالقی را م یت وا
به سه عنصر روح انضباط ،روح ایثار و روح استقالل برگرداند .ای ن س ه عنص ر،
شاخپترین صفا

منش اخالق ی غیردین ی و عق لگ رای جوام ع دموکراتی ک
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هستند که دورکیم به آنها باور دارد (فوکونه.)17-11 :2971 ،
وی در بخشی از کتاد تربيت و جامعهشناسی خ ود ،ب ه مقایس ه می ا م لم ا
اخالق دینی و غیردینی میتردازد و س ی میکند عناصر گیرایی و دلنش ینی ک الب
م لم دینی و نیز روحانیت و تقدم رسالت وی را به م لم غیردین ی نی ز تس ری
دهد .دورکیم م تقد است این احسام م لم اخالق دینی که وی دارای مأموریتی
مقدم و الهی است ،س بب دلنش ینی ک الب وی م ی ش ود .ب ه عقی دة او ،م ل م
غیرمتدین نیز باید اندکی از این احسام وابستگی به شخپ اخالقی بزرگ را در
خود داشته باشد تا با تتیه بر آ  ،بتواند رسالت خود را انجاب ده د .از نظ ر وی،
آ شخپ اخالقی بزرگ برای م لم غیردینی ،جام ه است .هما ط ور ک ه ی ک
روحانی و م لم دینی به تفسیر کالب خداوند میتردازد ،م ل م غیرمت دین نی ز ب ه
تفسیر اندیشههای اخالقی عصر و کشور خود میتردازد .دورکیم بیرغبت نیست
تا قدر

اندیشه های اخالقی م لم غیرمتدین را ناشی از مأموری ت روح انی وی

بداند (دورکیم.)11 :2971 ،
نتیجهگیری

در نوشتار حاضر به تحلیل و بررسی دو دلیل از د یل عرفگرایا ثب وتی ،ی ن ی
دو تقریر از دلیل تفاو های ارهنگی و دلیل احساسا

عاب بشری ت رداختیم .ب ا

تحلیل و بررسی دو دلیل یادشده ،این نتیجه به دست آمد که د یل تیشگفته ،ب ا
مشتال

نظری اراوانی روبهروست .خاستگاه عمده اشتالها ،استنتاج نادرس ت

از مقدما

و دخالت تیشارضهای ناصحیح هستیش ناختی و م را تش ناختی

است .از جمله مهمترین اشتالهای دلیل نخست (دلی ل تف او ه ای ارهنگ ی)
می توا به استنتاج غیرمنطقی اخالقی بود ا ل از رواج آ در میا م ردب ،ع دب
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تالزب میا تفاو های ارهنگی و غیرواقعگرایی و ع دب توج ه ب ه منش أ واق ی
برخی از ارزشهای رایج در میا مردب اشاره نم ود .دلی ل دوب (احساس ا

ع اب

بشر) نیز با اشتالهایی ،از جمله ابهاب در مفاهیمی نظیر احساسا

عاب ،تش تیک

در اصالت جام ه و عدب توجه به منشأ واق ی برخی از احساسا

عمومی مواجه

است .ازاین رو ،استناد به دلیل تفاو های ارهنگی و احساسا
نشا داد تأثیر عرف در ثبو
مورد عقیم است.

عاب بشری ب رای

ارزش اخالقی ،نادرست بوده ،استنتاج در این دو

سال دهم ،بهار  ،7931شماره مسلسل 93
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