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  هاي اخالقی بر مبناي شهرت توجیه گزاره
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  چكيده

رود. نظریـات   شمار می اخالق به ۀشناختی در قلمرو فلسف ترین مسائل معرفت هاي اخالقی یکی از مهم توجیه گزاره ۀلئمس

اخـالق اسـت    ۀگرایی دیدگاهی در فلسف . شهرتت ارائه شده استقی در مقام اثباتوجیه احکام اخال ةنحوبارة گوناگونی در

هـاي   توجیـه گـزاره  دربـارة  شده دیـدگاه مزبـور   تالش . در این پژوهش اند ساختهمطرح آن را مسلمان  ۀکه عمدتاً فالسف

قی را هاي اخال اخالقی تحلیل و بررسی شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شهرت بما هو شهرت توان توجیه گزاره

  هاي اخالقی باشد. گزارهکنندة  تواند توجیه ش میا ندارد و تنها به اعتبار منشأ واقعی

  .گرایی، مقام اثبات توجیه اخالقی، شهرت ها: واژه کلید
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  مقدمه. ۱

تـرین مباحـث    شناسـی، و از مهـم   هاي اخالقی، حوزة معرفـت  هاي مهم بررسی گزاره یکی از حوزه

هـاي اخالقـی اسـت. اندیشـمندان مختلـف غربـی و اسـالمی         گزاره  شناختی، بحث توجیه معرفت

هـاي گونـاگون    اند. از میان دیـدگاه  هاي اخالقی مطرح کرده نظریات متفاوتی را دربارة توجیه گزاره

دیـدگاه    درباره توجیه اخالقی، آنچه نظر برخی از اندیشـمندان اسـالمی را بـه خـود جلـب کـرده،      

الـدین   قطـب ، خواجـه نصـیرالدین طوسـی   ، سینا ابنین دیدگاه به است. ا» گرایی شهرت«موسوم به 

نســبت داده شــده اســت. دربــارة  مظفــرو مرحــوم  محقــق اصــفهانی، ســبزواري  ،الهیجــی، رازي

هاي بسیاري قابل طرح است؛ امـا آنچـه در ایـن نوشـتار بـر آن تأکیـد شـده،         گرایی پرسش شهرت

گرایـی از   ، مسئلۀ پژوهش حاضـر بـه شـهرت   . در واقع گرایی از جهت توجیه معرفتی است شهرت

که اثـر درخـور و مسـتقلی در ایـن      اي گونه  منظري جدید نگریسته که تاکنون مغفول مانده است؛ به

هاي اخالقی  این نوشتار آن است که آیا مشهور بودن گزاره  خورد. پرسش اصلی زمینه به چشم نمی

قی باشد؟ به عبارت دیگر، آیا از طریـق شـهرت   هاي اخال تواند توجیهی کافی براي اعتبار گزاره می

  هاي اخالقی معتبرند؟ توان اثبات کرد که گزاره هاي اخالقی می گزاره

 ؛ها نخست الزم است مراد از توجیه در اخـالق روشـن شـود    پرسشاین بدیهی است براي پاسخ به 

به پرسـش اصـلی   ، قدماتماین با توجه به سرانجام گرایی مورد بررسی قرار گیرد و  شهرت ۀسپس نظری

شناسـی در اخـالق، بـه تشـریح      بحث معرفت هپاسخ داده شود. به همین منظور در ادامه با نگاهی گذرا ب

  خواهیم پرداخت.  هاي اخالقی بر مبناي شهرت توجیه در اخالق و سپس توجیه گزاره

  شناسي مطلق توجيه در معرفت. ۲

نظر از اخـتالف   اند. با قطع تعریف کرده» ق موجهباور صاد«فیلسوفان غربی معموالً معرفت را به 

نظر دارند این است که توجیـه   شناسان بر آن اتفاق فالسفه دربارة این تعریف، آنچه عموم معرفت

هـا، معرفتـی    سازي گـزاره  که بدون موجه اي گونه آید؛ به شمار می ها یکی از ارکان معرفت به گزاره

سی به معناي نشان دادن وجه اعتبار معرفـت اسـت. بـه    شنا محقق نخواهد شد. توجیه در معرفت

هـاي معتبـر    عبارت دیگر توجیه معرفت عبارت است از نشان دادن اعتبار آن بر اسـاس معرفـت  

تـوان در دو   سـازي را مـی   هاي مطرح در باب موجه کلی نظریه طور ). به118ص  ، 1390(مصباح، 

  گرا مطرح ساخت. گرا و برون هاي درون دستۀ نظریه



   ۷ ي اخالقي بر مبناي شهرتها توجيه گزاره

  گرايي گرايي و برون درون. ۲- ۱

 ،سازي امري درونـی بـوده   شوند که آیا موجه گرایی در پاسخ به این پرسش مطرح می گرایی و برون درون

ها باید بـه بیـرون از حـاالت نفسـانی و درونـی       بر حاالت درونی انسان مبتنی است یا براي توجیه گزاره

تـوان   ها را مـی  عوامل و شرایط الزم براي توجیه گزاره همۀشناسان معتقدند که  برخی معرفت استناد کرد.

معنا کـه صـرفاً از راه تأمـل در باورهـا و حـاالت خـود         جو کرد؛ بدینو در حاالت درونی انسان جست

ها هـیچ نیـازي بـه شـرایط و      رو براي توجیه گزاره این توان دریافت که آن باور موجه است یا خیر. از می

  نامند. گرا می شناسان را درون دسته از معرفتعوامل بیرونی نیست. این 

ها را بـا تکیـه بـر صـرف حـاالت درونـی        گرا بر این باورند که گزاره شناسان برون در مقابل، معرفت

اي عوامل مبتنی است که بیرون از ادراك ما قرار دارنـد.   ها بر پاره توان توجیه کرد، بلکه توجیه گزاره نمی

گـروي بـه    گرا هستند که در این میان، از وثاقـت  علّی نظریات برون ۀو نظریگروي  گروي، احتمال ثاقت و

 پالنتینگـا و  آرمسـترانگ ، مارشال سوآیم، گلدمنشود.  گرایی نام برده می عنوان تأثیرگذارترین شکل برون

  .)161- 160، ص 1998(فولی،  آیند شمار می گروي به از سرشناسان وثاقت

نـد از  ا گـرا در توجیـه معرفتـی وجـود دارنـد کـه عبـارت        درون ةبه لحاظ تاریخی دو رویکرد عمـد 

 گرایی. و انسجام مبناگرایی

  گرايي مبناگرايي و انسجام. ۲- ۲

شود؛ بـه ایـن ترتیـب کـه در      شده انجام می مرتب يها بر اساس ساختار مبناگرایان معتقدند توجیه گزاره

گردنـد.   هاي پایـه بـاز مـی    دیگر به این گزارههاي  هاي پایه وجود دارند و گزاره ها گزاره گزارههمۀ رأس 

هـا بـه آن    ها چه شرایطی وجود دارد و کدام گـزاره  البته در میان مبناگرایان در اینکه براي پایه بودن گزاره

 کارنـاپ و  آیـر ، راسل، الك، برکلی ، هیوم  ،دکارتنظر وجود دارد. از  اختالف ،گردند هاي پایه برمی گزاره

  نام برده شده است.به عنوان مبناگرا 

هـا بـر    بلکه گـزاره ؛ وجود ندارداي  گرایان بر این باورند که هیچ باور پایه انسجام  برخالف مبناگرایان،

گرایان بـه ارتبـاط    توان گفت: انسجام اساس می پذیرند. براین اساس انسجام و هماهنگی با یکدیگر توجیه

سـویه و ارجـاع    حالی است که مبناگرایان به ارتباط یـک  ها با یکدیگر اعتقاد دارند. این در گزاره ۀسوی دو

گرایـان قـرن نـوزدهم     از انسـجام  برادلـی و  هگـل هاي پایه و بدیهی معتقدنـد.   هاي نظري به گزاره گزاره

 »ت«و  »پ«  ،»ب«  ،»الـف «توان گفت: اگر چهار گزاره  جهت تقریب به ذهن می .(همان) ندآی میار مش به

  د:کرها را توجیه  توان این گزاره و صورت میرا در نظر بگیریم، به د
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مبتنـی  » ت«اما   است،» ت«مبتنی بر   »پ«، »پ«مبتنی بر » ب«، »ب«در توجیه خود مبتنی بر » الف«. 1

  ؛است (نظریه مبناگرایی) اي پایه و خودموجه دیگري نیست، بلکه خود، گزاره  بر گزاره

نیز دوبـاره  » ت«مبتنی است و خود » ت«بر » پ«و » پ«بر » ب«و » ب«در توجیه خود بر » الف«. 2

با کل باورهاي فرد منسجم اسـت و نـه بـا    » الف« ةگرایی خطی) و یا گزار مبتنی است (انسجام» الف«بر 

  .نگرانه) گرایی کل (انسجام مجموعه کوچکی از باورها

ایـن بـاب    ها روشن شـد و نظریـات مطـرح در    در بحثی که گذشت تا حدودي مراد از توجیه گزاره

هاي اخالقی و نظریـات مطـرح در    به بحث توجیه گزارهمزبور  ۀ. در ادامه، با توجه به مقدمشتمطرح گ

  این باب خواهیم پرداخت.

  توجيه اخالقي. ۳

کنـد.   در باب توجیه اخالقی به شرح زیر اشاره می در تبیین توجیه اخالقی، به سه پرسش اسکنلون 

ربارة روش اثبات درستی ادعاهـاي اخالقـی نظیـر خـوبی و     نخستین پرسش در این باب، پرسش د

کننده خوبی و بدي افعـال اسـت یـا شـرایط      بدي کارهاست. آیا توجه به نتیجۀ فعل اخالقی، تعیین

کننده است و یا چیز دیگر؟ آیا براي تشـخیص وظیفـۀ اخالقـی بایـد بـه       پیرامونی خود عمل تعیین

اي  هـاي اخالقـی را بـه گونـه     گـرا گـزاره   قی واقعاصول خاصی رجوع کرد یا خیر؟ هر مکتب اخال

شـود؛ امـا در ایـن     کند که چه چیز موجب خوبی و بدي کارها مـی  کند و بیان می خاص توجیه می

تري وجود دارد: چگونه ادعاي مکاتب اخالقـی مبنـی بـر اینکـه      شناختی پیچیده میان پرسش روش

  ند موجه باشد؟توا خود می  فالن توصیف از توجیه اخالقی درست است،

توجیه اخالق به عنوان یک کل است. فیلسوف اخالق باید به ایـن  ، دربارة پرسش دوم توجیه اخالق

پرسش پاسخ دهد که چرا ما باید مراقب اخـالق باشـیم و مالحظـات اخالقـی را بـر مالحظـات دیگـر        

  ترجیح دهیم؟

 ۀتوجیه را هـدف فلسـف   ،قاخال ۀهدف تفکر اخالقی است. بسیاري از فالسفبارة پرسش سوم نیز در

  ).516- 514، ص 1998(اسکنلون،  کنند میعنوان اخالق 

گفتنی است پرسش این نوشتار در باب توجیه، از نوع پرسش نخست است. در واقع، مراد از توجیـه  

اي  خـود، گـزاره  » اینکـه بایـد مراقـب اخـالق باشـیم     «هاي اخالقی است. البته  ، توجیه گزاره مورد بحث

توان گفت: بحث توجیـه   شود. از منظري دیگر می است که پرسش نخست شامل آن هم می اخالقی کلی

هاي اخالقی، بحث در مقام اثبات احکام اخالقی است. توضیح آنکه تعیین مالك ثبـوتی و   معرفتی گزاره

شـود. در   انگیزترین مباحث فلسـفۀ اخـالق محسـوب مـی     ترین و بحث هاي اخالقی از مهم اثباتی گزاره
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هاي اخالقی سخن بر سر آن است که ارزش یک کار و خوب و بد بـودن آن   از معیار ثبوتی گزارهبحث 

شـوند. مکاتـب اخالقـی     وابسته به چیست و افعال با چه مالك و معیاري متصف به خوبی یا بـدي مـی  

ت و... سود، قدرت، کمال نفس، اوامر و نواهی الهی، مطابقت با وظیفه، فضـیل  بسته به تعیین تأمین لذت، 

گرایـی، کمـال    گرایـی، سـودگرایی، قـدرت    به عنوان مالك و معیار خوبی و بدي افعال، به مکاتب لـذت 

اند. خالصه اینکـه مقـام ثبـوت در پـی      گرایی و... تقسیم شده گرایی، فضیلت گرایی، امر الهی، وظیفه نفس

  تعیین مبدأ و منشأ براي تعیین ارزش اخالقی است.

نظـر از مـالك ثبـوتی     هاي اخالقی بحث بر سر آن است کـه بـا قطـع    ت گزارهدر مقابل، در مقام اثبا

هاي اخالقی را تشخیص داد؟ پرسشی که در ایـن مقـام بـه آن     توان گزاره هاي اخالقی، چگونه می گزاره

ن است که راه کشف احکام اخالقی چیست؟ توجیه اخالقی همان بحـث در مقـام   ایشود  پاسخ داده می

  خالقی است.هاي ا اثبات گزاره

گرایی از این  با توجه به تفکیک مقام ثبوت و اثبات و ارتباط توجیه اخالقی با مقام اثبات، در اینجا شهرت

هاي  هاي اخالقی باشد و در کشف گزاره کننده گزاره تواند توجیه جهت بررسی خواهد شد که آیا شهرت می

  پردازیم. طرح شده که در ادامه به آنها میهایی م اخالقی به کار آید؟ دربارة توجیه اخالقی، دیدگاه

  اخالق ةنظريات توجيه در فلسف. ۴

  سه دیدگاه وجود دارد: ،اخالق ۀتوان گفت در باب توجیه در فلسف کلی می طور به

  گرايي عام موجه. ۴- ۱

هـاي اخالقـی را    احکـام و گـزاره  همـۀ  پذیرند  شود که می گرایی عام به طیفی از نظریاتی گفته می موجه

اعتباریـات و نیـز    ۀگرایی و نظری گرایی، شهرت د. برخی از انواع مبناگرایی نظیر بداهتکرتوان توجیه  یم

  گیرند. گرایی در این دسته جاي می انسجام 

  گرايي عام ناموجه. ۴- ۲

گرایان عام بر این باورنـد   شود. ناموجه گرایی عام اطالق می گرایی عام به رویکردي در برابر موجه ناموجه

ـ اهاي اخالقی،  یک از گزاره توان براي هیچ ه نمیک هـاي   اسـاس دیـدگاه   ي واقعـی اقامـه کـرد. بـراین    ا هدل

  توان در این دسته قرار داد. خطا و شکاکیت پیرهونی را می ۀگرا، نظری غیرواقع

  گرايي در برخي احكام اخالقي ناموجه. ۴- ۳

ـ   قی به رویکردي گفته میگرایی در برخی احکام اخال گرایی اجمالی یا ناموجه ناموجه آن  ۀشود که بـر پای

د. از ایـن  کرتوان توجیه  هاي اخالقی را می نیستند و تنها برخی از گزارهپذیر  برخی احکام اخالقی توجیه
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بر این باور است که خـوبی   مورگرایی اجمالی دانست.  توان ناموجه را می راسو  مورمنظر، شهودگرایی 

 یو غیرطبیعی بودن، تنها با شهود قابل درك هستند، امـا وي گرچـه درسـت   و بدي افعال به دلیل بساطت 

کنـد، معتقــد اسـت بـه جهــت     یف مـ یــن افـراد تعر یشـتر یب ير بــرایـ ن خیشـتر یل بیکـار را بـه تحصــ  

توان بر درستی یا نادرستی افعال دلیـل اقامـه کـرد.     نمی ،ممکن آن يها لیج کار و بدینتا يریناپذ محاسبه

برخـی افعـال و آن هـم در نگـاه      ةر است که تشخیص وظایف اخالقـی تنهـا دربـار   نیز بر این باو راس

پـذیر   را از جهـت اعتقـاد بـه توجیـه     مور  دیدگاه ).380- 376، ص 1382هولمز، ( بدیهی است ،نخست

هاي ناظر به خوبی و بدي افعال و نه درسـتی و نادرسـتی آنهـا) و     هاي اخالقی (گزاره بودن برخی گزاره

گـراي   توان دیـدگاه موجـه   می ،بودن وظایف در نگاه نخستپذیر  ا به دلیل اعتقاد به توجیهر راسدیدگاه 

  اجمالی نیز نام نهاد.

گرایـی در میـان    جایگـاه شـهرت   ،توجیه اخالقیدربارة هاي مطرح  رسد با اشاره به دیدگاه به نظر می

اي مبنـاگرا   نظریه )یر صحیحمطابق تقار(گرایی  تا حدي روشن شده باشد. دیدگاه شهرتیادشده نظریات 

  .شددر باب توجیه احکام اخالقی است که در ادامه بررسی خواهد 

  گرايي شهرت. ۵

ـ    گرایی یکی از دیدگاه شهرت بر بنـا هـاي اخالقـی اسـت.     شناسـی گـزاره   معرفـت  ۀهـاي مطـرح در زمین

عقـال یـا    ۀهمـ  د ونن مردم مشـهور ایدر مهایی هستند که  هاي اخالقی گزاره گرایی خاص، گزاره شهرت

واقعـی جـز توافـق و     ۀپشـتوان گونـه   انـد و هـیچ   دهکرآنها و یا گروه خاصی از عقال آن را تصدیق بیشتر 

حـاکی از ارزش  ة ه و به تبع، ارزش گـزار شدشهرت جمعی و گروهی ندارند. ارزش عملی که ارزشیابی 

دیگـر توافـق   شـکلی  مـردم بـه   کـه اگـر    اي گونه  فعل مزبور نیز برخاسته از توافق عمومی مردم است؛ به

  .کردند اخالقی قلمداد می ةگزاررا دیگري  ةشد و گزار کردند، عمل دیگري ارزشمند می می

گرایی عام نامیـد. بـر    توان آن را شهرت گرایی نیز وجود دارد که می نوع دیگري از شهرت

گروهی از عقال  هایی هستند که تمام، اکثر یا هاي اخالقی گزاره گرایی عام، گزاره اساس شهرت

هـا منافـاتی بـا     اند؛ با این تفاوت که مشهور و مـورد اتفـاق بـودن ایـن گـزاره      آنها را پذیرفته

  برخورداري آنها از پشتوانۀ واقعی ندارد.

و از آن جهت که بین آنها شـایع  » مشهورات«هاي مشهوره از آن جهت که بین مردم مشهورند،  گزاره

به تعدادي از حکمـا و اندیشـمندان مسـلمان    » گرایی شهرت«شوند. دیدگاه  نامیده می» ذائعات«ند ا و رایج

 خواجـه نصـیرالدین طوسـی   )، 428- 370( سـینا  ابـن تـوان بـه    که از آن جمله میاست نسبت داده شده 
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ــب)، 672 - 597( ــدین رازي قط ــی )، 776- 647( ال ــق الهیج ــبزواري)، 1072 - 969( محق  - 1212( س

  ) اشاره کرد.1383- 1322( مظفر) و مرحوم 1361- 1296( محقق اصفهانی)، 1289

گرایـی   گویی به دو پرسش بنیادین دربـارة توجیـه از دیـدگاه شـهرت     در این مقام درصدد پاسخ

شمار آیـد؟   هاي اخالقی به تواند دلیل اعتبار گزاره هستیم. پرسش نخست آن است که آیا شهرت می

هـاي اخالقـی،    و توجیهی براي گـزاره پرسش دوم اینکه در صورت پذیرفتن شهرت به عنوان دلیل 

دهد و به عبـارت دیگـر، احتمـال صـدق      هاي اخالقی را نشان می شهرت تا چه اندازه صدق گزاره

  هاي مشهوره چقدر است؟ گزاره

  گرايان بررسي مدعاي شهرت. ۵- ۱

درآمـد، الزم اسـت مـراد از مشـهورات از      هاي مزبور و به عنوان پیش پیش از پاسخ دادن به پرسش

گرایان روشن شود و به این پرسش پاسخ داده شـود کـه آیـا مقصـود آنهـا از شـهرت،        ظر شهرتن

 محقـق اصـفهانی  ) 219، ص 1388شهرت در مقام ثبوت است یا اثبات؟ به نظر برخـی (شـریفی،   

نیـز   الدین رازي قطبو  محقق طوسی، الرئیس شیخاست و کالم   قایل به شهرت در مقام ثبوت شده

معتقد است مشهوراتی مانند حسن عدل و قـبح ظلـم از    اصفهانیقابل تفسیر است. در همین راستا 

  واقعیتی جز توافق عقال برخوردار نیستند.

أنّ أمثال هذه القضایا لیست من القضایا البرهانیۀ فی نفسها، وأنّها فی قبالها، ونزیـدك هنـا أنّ المعتبـر عنـد     

برهانیۀ المنحصرة تلک المـواد فـی الضـروریات السـت مطابقتهـا      أهل المیزان فی المواد األولیۀ للقضایا ال

للواقع ونفس األمر، والمعتبر فی القضایا المشهورة واآلراء المحمودة مطابقتها لما علیه آراء العقالء، حیـث ال  

  ).334، ص 3ق، ج 1429(اصفهانی،  واقع لها غیر توافق اآلراء علیها

هاي مشـهوره واقعیتـی وراي توافـق و تطـابق      معتقد است گزاره انیمحقق اصفهنیز به تبع  مظفر مرحوم

  عقال ندارند: يآرا

لیس لها واقع وراء تطابق اآلراء اي ان واقعها ذلک فمعنـی حسـن العـدل او     المشهورةوالقضایا 

العلم عندهم ان فاعله ممدوح لدي العقالء ومعنی قبح الظلـم والجهـل ان فاعلـه مـذموم لـدیهم      

  ).225ص   ،2- 1ق، ج 1405  (مظفر،

نـوع، و   يالبته ایشان مالك حسن و قبح به معناي استحقاق مدح و ذم را مصالح موجب حفظ نظام و بقا

؛ مظفـر،  104ص  ، 2؛ ج 208، 104، ص 4ق، ج 1429(اصـفهانی،  داننـد   مفاسد موجب اختالل نظام می

انـد، مبتنـی بـر امـور      رواقعیو معتقدند گرچه خود این احکام اعتباري و غی )224، ص 2- 1ق، ج 1405

توان گفت خوبی عدل و بدي ظلم بـه معنـاي ممـدوح بـودن      واقعی هستند. بنابراین به طور خالصه می

۱۲      ۱۳۹۴ستان بهار و تاب، اول، شماره ششم، سال  

  عقال بستگی دارد و خـود ایـن افعـال نـه مصـلحت و مفسـده       يبه توافق آرا ،عدل و مذموم بودن ظلم

  ).104، ص 2ق، ج 1409  صفهانی،(ادارند و نه اقتضایی نسبت به خوبی و بدي دارند  بر واقعی در

اما ایشـان ذاتـی را بـه     ند، ا ل به حسن و قبح ذاتییقا مظفر مرحومو  محقق اصفهانیاست که گفتنی 

 ،داننـد  د و با توجه به اینکه حسن و قبح را به معناي اسـتحقاق مـدح و ذم مـی   ندان معناي عرض ذاتی می

ظلم با عنوان ظلم و بـدون انـدراج تحـت عنـوانی      معتقدند استحقاق مدح و ذم به عدل با عنوان عدل و

ر عناوین مانند صدق و کذب که اگر با همین عنـاوین در نظـر گرفتـه    گیدخالف ر گیرد. ب دیگر تعلق می

به سبب اندراج تحت عناوین عدل و ظلم مستحق مـدح و ذم هسـتند و در صـورتی کـه صـدق       ،شوند

نی گـردد، فـرد صـادق و کـاذب بـه ترتیـب       ب نجات مـؤم موجب هالکت مؤمنی شود و یا کذب موج

  ).230، ص 1ق، ج 1405؛ مظفر، 32- 31، ص 3ج همان، مستحق ذم و مدح خواهند بود (

ن کـه در مقـام بحـث بـا اشـاعره      ین و متکلمـ ییاز منطق ياریا بسیدیدگاه برخی، گوبنابر نتیجه آنکه 

به قبـول کـرده، و بـا اختصـاص محـل      حسن و قبح را تلقی  یک معانیاند، ظاهراً به تبع اشاعره تفک بوده

، ص 3ق،ج 1429؛ اصـفهانی،  219ق، ص 1416(مظفـر،  بحث به استحقاق مدح و ذم و ثواب و عقاب 

کـم   دسـت  يشـان بـر ابتنـا   یاز ا يارینکه بسیب با ایترت نیندارد. بد یتین معنا واقعیاند که ا رفتهیپذ )،339

انـد   دانسته يا اعتباری یرواقعین احکام را غی، خود ااند ح کردهیتصر ین احکام بر مصالح واقعیاز ا یبرخ

انـد. ازآنجاکـه بـازخوانی دیـدگاه      استحقاق مـدح و ذم شـده   يدر معنا یل به شهرت ثبوتیو در ظاهر، قا

از دیـدگاه ایشـان بسـنده    یادشـده  بـه نقـل تقریـر     ،طلبد مجالی دیگر می مظفر مرحومو  محقق اصفهانی

   .گذاریم وامیرا به فرصتی دیگر  و داوري در این زمینهنیم ک می

هـاي   گـزاره  الـرئیس  شـیخ معتقد است  مالعبدالرزاق الهیجی، مظفر مرحومو  محقق اصفهانیبرخالف 

هـاي اخالقـی از یـک     داند. بنابراین منافاتی نـدارد کـه گـزاره    اخالقی را از نوع مشهورات به معناي اعم می

بـه   سـرمایۀ ایمـان  ). وي در کتـاب  61، ص 1364جی، جهت یقینی و از جهتی دیگر مشهوره باشند (الهی

 غـرض  عامـه،  مقبـوالت  جملۀ از را مذکوره قضایاي حکما عد«پردازد که  دفاع سرسختانه از این سخن می

  ».دارند مدخلیت الناس عموم قبول در که عامه مفسده و عامه مصلحت به تمثیل مجرّد مگر نیست ایشان

همین بحـث، بـه دفـاع از    دربارة اي  و در پاسخ به شبهه ألسماءشرح انیز در کتاب  حکیم سبزواري

از اینکـه احکـام    الـرئیس  شـیخ بر این باور اسـت کـه هـدف     محقق الهیجیو همانند  زدپردا می سینا ابن

مثال براي مقبوالت عام در برابـر مقبـوالت خـاص بـوده      ۀتنها ارائ ،مقبوالت عامه آورده واخالقی را جز

  ).322، ص1372سبزواري، ( است و نه چیز دیگر
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گرایانه بودن دیدگاه آنان را بـه   غیرواقع ۀو پیروان وي شبه سینا ابنهاي  به هر حال گرچه برخی گفته

محقـق  اعتنـا وجـود دارد مبنـی بـر اینکـه اوالً بـرخالف دیـدگاه        درخـور  کند، شواهدي  ذهن متبادر می

ند و بنابراین منافاتی با یقینـی  ا ه معناي عاممشهورات اخالقی از نوع مشهورات ب مظفر مرحومو  اصفهانی

  ند.ا و نظريیستند از نوع بدیهیات ن سبزواريو  محقق الهیجیثانیاً برخالف دیدگاه  ؛بودن ندارند

است. ایشان پس از ذکر چند مثال بـراي مشـهورات    نامۀ عالئی دانشدر  نایس ابنکالم   شاهد نخست

 نویسد: می

اش بـه حجـت درسـت     هاي پیشین، و لکن راسـتی  که مثال ت، چناناز این جمله، بعضی راست اس

شود، و اگر مردم چنان انگارد که اندرین جهان به یک دفعت حاصل شود، و بـاخرد بـود، و جهـد    

که نشاید گفـتن: کـه    کند که شک کند، تواند شک کردن، و بعضی دروغ است؛ اال به شرطی، چنان

انا به آنکه ورا یار است و بسیار مشـهور بـود کـه دروغ    خداي قادر است بر محال و عالم است و د

  ).123-121ص  ، 1353 سینا،  صرف بود (ابن

وضوح گویاي آن است که مشهورات قابلیت صـدق و کـذب دارنـد. اعتقـاد بـه قابلیـت        عبارات بهاین 

گرایـی   تفصیل خواهیم گفـت از لـوازم واقـع    طور که در آینده به همان ،هاي اخالقی صدق و کذب گزاره

به واقعیت اخالقی وراي شهرت عمـومی   سینا ابندهد که  نشان میمزبور . بنابراین عبارت آید شمار می به

شهرت اثباتی است و نه شهرت ثبـوتی.  گوید  رو مراد وي از شهرتی که از آن سخن می این باور دارد و از

ـ    همچنین وي تصریح کرده است که صدق برخی از گزاره ل و حجـت قابـل اثبـات    هاي اخالقـی بـا دلی

نـد و از آنهـا   ا هاي اخالقی به همین صـورتی کـه هسـتند مشـهوره     گزاره توضیح آنکه از نگاه وي  .است

دارند و در صورتی که بخواهند یقینـی  پنهانی ها قیود  اما آن گزاره ؛دکرتوان در خطابه و جدل استفاده  می

لـذا  . کـرد را روشـن  پنهـان  د با تفکر و تأمل آن قیود باشند و در مقام برهان مورد استفاده قرار گیرند، بای

  هاي یقینی هستند. ها همراه با قیودشان گزاره این گزاره

  آورده است: منطق شفاهمچنین در کتاب  سینا ابن

إن العدل جمیل، وإن الظلم قبیح، و إن شکر المنعم واجب. فإن هذه مشهورات مقبولۀ، وإن کانـت  م کقوله

ما یتبین بفطرة العقل المنزل المنزلۀ المذکورة، بل المشهورات هذه وأمثالهـا منهـا مـا    صادقۀ فصدقها لیس م

 هو صادق ولکن یحتاج فی أن یصیر یقینا إلى حجۀ، ومنها ما هو صادق بشرط دقیق ال یفطن لـه الجمهـور  

  .)66تا، ص  سینا، بی (ابن

هاي اخالقـی   دن تصدیق برخی گزارههاي اخالقی و منوط کر عبارت نیز با تأیید قابلیت صدق گزارهاین 

  د:یگو یم اشاراتن در یشان همچنیا ارد.ذگ صحه مییادشده روشنی بر دو مدعاي  به استدالل به

۱۴      ۱۳۹۴ستان بهار و تاب، اول، شماره ششم، سال  

وهذه المشهورات قد یکون صادقۀ وقد یکون کاذبۀ، وإذا کانت صادقۀ لیست تنسب إلى األولیات ونحوها 

 دإن کانـت محمـودة عنـده، والصـادق غیـر المحمـو      إذا لم تکن بینۀ الصدق عند العقل األول إال بنظر، و

  .)220، ص 1تا، ج  ، بیطوسی(

دارند. گفتنی است که افزون بر شواهد  سینا ابنگرا بودن  طور که مالحظه شد، این شواهد نشان از واقع همان

ارند و مزبور، قایل شدن به شهرت در مقام ثبوت لوازمی ناپذیرفتنی دارد که با مبانی اخـالق شـیعی ناسـازگ   

 سـینا  ابـن و  محقق اصـفهانی بسیاري از اندیشمندان اسالمی را به نقد و یا توجیه کالم   توجه به همین لوازم،

گرایی ثبوتی زیر عالوه بر اینکه تأییدي بر مدعاي فوق مبنی بر قایـل   فراخوانده است. اشاره به لوازم شهرت

گرا بودن یا  همیت است که مطابق نظر صحیح موجهبه شهرت اثباتی است، از آن جهت داراي ا سینا ابنبودن 

گـرا   گرا به نـوعی موجـه   هاي واقع معنا که دیدگاه گرا بودن یا نبودن دارد؛ بدین نبودن، ارتباط مستقیمی با واقع

گراست، در نتیجه  گرا. بنابراین اگر ثابت شود که دیدگاهی غیرواقع گرا غیرموجه هاي غیرواقع هستند و دیدگاه

گرا بودن این دیدگاه را نشان  گرایی ثبوتی، غیرواقع گرا خواهد بود. توجه به لوازم شهرت اه غیرموجهآن دیدگ

  گرا خواهد بود. گرا و غیرموجه دهد. لذا این دیدگاه غیرواقع می

  گرایی ثبوتی لوازم شهرت. 5- 1- 1

لی است که به مـواردي  پذیرفتن شهرت ثبوتی مستلزم پذیرفتن لوازم غیرقابل قبو ،طور که گفته شد همان

  .کنیم میاشاره ادامه از آن در 

  ناپذيري صدق و كذب) الف

ها متفرع بر واقعیت داشتن آنهاست؛ چراکه صدق به معناي مطابقـت بـا    تعیین صدق و کذب گزاره

واقع و کذب به معناي عدم مطابقت با واقع است. مراد از واقعیت مورد بحث، واقعیتی عینی اسـت  

شود. بر همین  قرارداد جمعی و توصیه نمی عیت ماهوي است و شامل احساس فردي، که اعم از واق

هایی را  نامند. لذا گزاره گزارة مطابق با واقع را صادق و گزارة غیرمطابق با واقع را کاذب می  اساس،

گرایی بر  توان متصف به صدق یا کذب کرد. دیدگاه شهرت که با واقعیت عینی ارتباطی ندارند، نمی

داند که با واقعیـت عینـی ارتبـاطی ندارنـد؛      هایی می هاي اخالقی را گزاره پایۀ تفسیر یادشده، گزاره

  توان آنها را متصف به صدق و کذب کرد. بنابراین نمی

  گرايي اخالقي كثرت )ب

گرایـی اخالقـی بـه معنـاي      گرایـی در اخـالق اسـت. کثـرت     از دیگر لوازم دیدگاه مزبور، کثرت

ها و مکاتـب اخالقـی اسـت. بـدیهی اسـت در صـورتی کـه شـهرت          گزاره  همۀپذیرفتنی بودن 
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تواند بـه   هاي اخالقی به عنوان معیار تعیین فعل بهنجار یا نابهنجار تلقی شود، هر فعلی می گزاره

محجبـه  «اي ماننـد   صرف مقبولیت نزد مردم، اخالقی انگاشته شود. بنابراین در جایی کـه گـزاره  

حجاب خوب اسـت و در جـایی     مورد قبول مردم واقع شود،» وب استبودن زنان در جامعه خ

حجاب بد است. با توجه   مقبول مردم واقع گردد،» محجبه بودن زنان در جامعه خوب نیست«که 

توانند درست باشند؛ زیرا درستی یا نادرستی   به مقبولیت عمومی، هر دو گزارة متناقض مزبور می

شود و نه بر اساس تطبیـق بـا عـالم     ساس مقبولیت عمومی تعیین میها در این دیدگاه، بر ا گزاره

تـوان یکـی را صـادق و     هـا، نمـی   ناپذیري واقعی این گزاره رو به دلیل صدق و کذب این واقع. از

  اساس یکی را بر دیگري ترجیح داد. دیگري را کاذب دانست و براین

  گرايي اخالقي نسبيت )ج

اي کلـی و مطلـق نیسـت. در صـورتی کـه       است که هیچ حکم اخالقیگرایی در اخالق آن  مراد از نسبی

زیـرا   ؛عقال نداشته باشند، اخالق دچار نسـبیت خواهـد شـد    يهاي اخالقی واقعیتی جز تطابق آرا ارزش

د. در ایـن  کـر هاي اخالقی تابع رأي و نظر مردم خواهند بود و با تغییر دیدگاه مردم، تغییر خواهند  ارزش

طلقی نخواهیم داشت و درستی و نادرستی فعل اخالقـی وابسـتگی تـام بـه رأي و     م ةهیچ گزار ،صورت

درسـتی و    متفاوت اسـت. بنـابراین   ،مردم خواهد داشت. رأي و سلیقه مردم نیز در شرایط مختلف ۀسلیق

مـردم، ممکـن اسـت     ۀنادرستی فعل اخالقی نیز در شرایط مختلف متفاوت است و به دلیل تفاوت سلیق

  دیگر بد باشد. ۀو براي جامع ،یک جامعه خوبیک فعل براي 

  قابل توجيه عقالني نبودن )د

هـاي یقینـی    هاي اخالقی قابل توجیه عقالنی نیستند. توضـیح آنکـه تنهـا گـزاره     این دیدگاه گزارهبر پایۀ 

 عقـال  يجـز اتفـاق آرا  ه اي که ب هاي مشهوره قیاس برهانی واقع شوند. لذا گزاره ۀتوانند مقدمه و نتیج می

تواننـد مقدمـه    قیاس برهانی واقع شـوند و نـه مـی    ۀتوانند نتیج نه می ،واقعی برخوردار نیستند ۀاز پشتوان

توان در قیاس جدلی و در مـواردي کـه اسـتفاده     ها را تنها می براي برهان دیگر قرار گیرند. این نوع گزاره

  از قضایاي ظنی بالمانع است، به کار برد.

  نفي حسن و قبح عقلي)  ه

نفـی حسـن    - گونه که در این دیدگاه گذشت آن –هاي اخالقی  دیگر اعتقاد به مشهوره بودن گزاره ۀالزم

و قبح ذاتی و عقلی است. کسی که معتقد است هیچ فعلی حتی عدل و ظلم به خودي خـود خـوب یـا    

۱۶      ۱۳۹۴ستان بهار و تاب، اول، شماره ششم، سال  

  شهرت اثباتی

 راه کشف امر واقعی
 امر غیرواقعی کشفه را

 دیگر غیر از شهرت ثبوتی
  شهرت ثبوتیکشف راه 

ن و قـبح  ل حسوبد نیست در واقع حسن و قبح ذاتی را انکار کرده است و با انکار حسن و قبح ذاتی، ق

  معناست. عقلی نیز بی

کم بیشتر اندیشمندان اسالمی قایل به شهرت ثبـوتی نیسـتند، بلکـه     حال که مشخص شد دست

هاي ارزشی است، الزم است بررسی شود که از میـان   کالم آنها ناظر به شهرت در مقام اثبات گزاره

انـد.   تی در نظـر داشـته  کارکردهاي مختلف شهرت اثباتی، آنان چه کارکردي را بـراي شـهرت اثبـا   

توضیح آنکه شهرت اثباتی، یا راه کشف امر غیرواقعی است و یا راه کشف امر واقعی. در صـورتی  

که راهی براي کشف امر غیرواقعی باشد، آن امر غیرواقعی یا شهرت ثبوتی است و یا امر غیرواقعی 

  دیگري به جز شهرت ثبوتی.

  شهرت

  ر واقعی  راه کشف ام    راه کشف امر غیرواقعی

  

  غیرشهرت  شهرت

  توان براي شهرت اثباتی در نظر گرفت: بنابراین سه کارکرد زیر را می
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  یشهرت اثباتی؛ راه کشف شهرت ثبوتالف) 

مفاد شهرت ثبوتی آن است که هر کاري که در میان مردم به خوب بودن شهره است، خوب و هـر  

به بد بودن شهره است، بد باشد. کار خوب کاري است کـه مـردم آن را خـوب     کاري که بین مردم

دانند. بر پایۀ ایـن ادعـا، شـهرت شـبیه قـرارداد       دانند و کار بد کاري است که مردم آن را بد می می

گرایی شبیه قراردادگرایی محض است. اگر فردي معتقد باشد که شـهرت مبـدأ و    محض، و شهرت
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کشف شهرت ثبوتی تلقـی    تواند شهرت در مقام اثبات را راهی براي ، میمنشأ ارزش اخالقی است

کند؛ با این توضیح که اگر از چنین فردي (که معتقد است در مقام ثبوت خوبی و بدي فعل وابسته 

  فهمی که (در مقام اثبات) چه فعلی خوب یا بـد اسـت،   به نظر مردم است) پرسیده شود چگونه می

در واقـع ایـن فـرد    ». توان فهمید که فعلی خوب یا بـد اسـت   جعه به مردم میبا مرا«دهد:  پاسخ می

  شهرت اثباتی را راهی براي کشف شهرت ثبوتی قرار داده است.

در این دیدگاه، در مقام ثبوت واقعیتی عینی در کار نیست؛ بـدین معنـا کـه شـهرت پشـتوانۀ      

اي واقعیت عینی نیز ناممکن است. لذا هاي اخالقی بر مبن واقعی ندارد. به همین دلیل اثبات گزاره

  داده  نسـبت  خواجـه نصـیر  و  سـینا  ابناین دیدگاه که به ناحق به برخی از بزرگان شیعه همچون 

هـاي اخالقـی امـوري     گرا تلقی خواهد شد؛ زیرا در این دیدگاه، ارزش شده، دیدگاهی غیرموجه

  اند. قراردادي و غیرواقعی

مبنی بر معیار بودن شهرت در ارزش افعـال، طـرح شـهرت بـه     بور مزخالصه آنکه با بطالن دیدگاه 

هاي اخالقی در مقام اثبات نیز خود فاقد توجیه عقالنی است. بنابراین در صورتی کـه   عنوان توجیه گزاره

پایه و اسـاس   به دلیل بی ،در این دیدگاه شهرت عالوه بر معیار ثبوتی به عنوان معیار اثباتی نیز طرح شود

  ار ثبوتی، معیار اثباتی نیز از جایگاه و پایگاه واقعی برخوردار نخواهد بود.بودن معی

 گرید یرواقعیشهرت اثباتی؛ راه کشف ظنی امر غب) 

تواند به عنوان راهی براي کشف امـر   گرایی، شهرت می گراي دیگر به جز شهرت هاي غیرواقع در دیدگاه

امرالهی که فرامین الهـی   ۀدر نظریراي نمونه شود. باي که منشأ حسن و قبح افعال است مطرح  غیرواقعی

سـبحان  آن به امر و نهی خداوند  ۀتوان به واسط شوند، یکی از طرقی که می معیار ارزش افعال قلمداد می

ر این صورت، از اینکه خوبی یا بدي فعلی شـهرت   پی برد، شهرت خوبی و بدي فعل نزد مردم است. د

ـ  کرو یا از آن نهی ، خداوند به آن امرشود که  دارد نتیجه گرفته می مثـال از اینکـه خـوبی    راي ده اسـت. ب

گویی امر کـرده اسـت.    شود که خداوند به راست مردم مشهور است نتیجه گرفته میدر میان گویی  راست

کاشـف از   ،فعل به خوبی یا بدي به طور ظنییک ظنی است. بنابراین مشهور بودن  ،گیري نتیجهاین البته 

  که خداوند به فعل یا ترك آن فرمان داده است.آن است 

ایم، یعنی اینکـه   اما در پاسخ به پرسش اصلی که این نوشتار را جهت پاسخ به آن سامان داده

باید به این حقیقت اذعان نمود کـه در  » هاي اخالقی را توجیه کرد؟  توان گزاره آیا با شهرت می«

گـر   توانـد توجیـه   هاي اخالقی نمی شهرت گزاره  ر الهی،اي مانند نظریۀ ام گرایانه نظریات غیرواقع

۱۸      ۱۳۹۴ستان بهار و تاب، اول، شماره ششم، سال  

هـاي اخالقـی در ایـن نـوع       گـري گـزاره   مقام اثبات باشد. دلیل عجز شـهرت از توجیـه   آنها در 

اي بـه وسـیلۀ شـهرت     گرا را تـا مرحلـه   هاي غیرواقع توان گزاره ها آن است که گرچه می دیدگاه

عنه، امري غیرواقعـی اسـت توجیـه آن بـه هـر       هاي مزبور مکشوف توجیه کرد، چون در دیدگاه

اي از جمله شهرت، غیرمعقول و غیرمنطقی است. توضیح آنکه اگر از فردي که بـراي پـی    وسیله

چرا از شهرت «کند پرسیده شود که  بردن به اوامر و نواهی خداوند سبحان به شهرت تمسک می 

الهی تبعیـت کـنم و شـهرت فعلـی بـه      چون باید از فرامین «، پاسخ خواهد داد: »کنی؟ تبعیت می

چنین فردي ممکن است تصور کنـد بـا ایـن پاسـخ     ». خوبی و بدي کاشف از فرامین الهی است

که توجیه وي نامقبول اسـت؛ زیـرا بالفاصـله از وي     حالی خود توجیه مقبولی ارائه داده است، در

توانـد بـه ایـن     وجـه نمـی  وي به هـیچ  ». چرا باید از فرامین الهی تبعیت کنی؟«شود:  پرسیده می

اي ارائه کند، مگر آنکه از موضع اخالقی خود دست بردارد؛ زیـرا   کننده پرسش اساسی پاسخ قانع

. بـا خـودش   2. این گزاره نیاز به توجیه و اثبـات نـدارد؛   1یکی از این سه پاسخ را خواهد داد: 

  کند. . جملۀ دیگري آن را توجیه و اثبات می3شود؛  توجیه می

زیرا مطـابق  ؛ تواند بگوید این گزاره نیاز به توجیه و اثبات ندارد نمی ،گراست ه امرگرا غیرواقعازآنجاک

ند. پاسخ احتمـالی دوم  پذیر هست سلیقه یا قرارداد توجیه  احکام اخالقی با دستور،همه گرایان  نظر غیرواقع

زیـرا  ؛ ه وي ناسـازگار اسـت  کند. پاسخ احتمالی سوم نیـز بـا دیـدگا    و میر روبهنیز وي را با معضل دور 

گرایان استنتاج بایـد   از نگاه غیرواقع باشد، ها  است اگر از نوع هستمزبور  ةگزار ةکنند اي که توجیه جمله

 ۀجملـ » باید«زیرا مطابق نظر وي  ؛خالف فرض استباشد  از هست غیرممکن است و اگر از نوع بایدها

  .)126- 125، ص 1387مصباح، وجود ندارد ( تر از آن اصلی است و بایدي اصلی» باید«مزبور 

. در غیـر ایـن   بینجامـد هاي اخالقی در صورتی معتبر است که به توجیه نهـایی   بنابراین توجیه گزاره

  شده فاقد اعتبار خواهد بود. صورت توجیه ارائه

  یت اخالقیشهرت اثباتی؛ راه کشف ظنی واقعج). 

معیـار  منزلـۀ   گونه نظریات شهرت به ت انتظار دارند. در اینگرا کارکرد دیگري را از شهر هاي واقع دیدگاه

معنا که از اینکه فعلـی بـه خـوبی یـا بـدي در       بدین ؛تواند راه کشف ظنی واقعیت اخالقی باشد اثباتی می

شود که آن فعـل در واقـع نیـز چنـین      به صورت ظنی و نه یقینی نتیجه گرفته می ،میان مردم مشهور شده

» خیانت در امانت بـد اسـت  «مردم که در میان مثال، از شهرت این گزاره راي ). باست (خوب یا بد است

شود که در واقع نیز چنین است. گرچه تفسـیر واقعیـت اخالقـی ممکـن اسـت       طور ظنی استنباط می  به
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رو بـا   ایـن  محوري آن است که شهرت اثباتی کاشـف از واقعیتـی اخالقـی اسـت. از     ۀنکت ،متفاوت باشد

در میـان  » خیانت در امانت بد اسـت « ةتوان گفت شهرت گزار می ،و بدي به کمال و نقصتفسیر خوبی 

شود که خیانت در امانت موجب نقصـان انسـان و دوري وي از    ظنی رهنمون می ۀمردم ما را به این نتیج

راه  اینکـه شـهرت اثبـاتی   (اعتقاد به این کارکرد شهرت اثباتی   شود. منشأ کمال مطلق (خداوند متعال) می

اخالقـی ایـن احتمـال را افـزایش      ةآن است کـه شـهرت گـزار    )اثبات واقعی اخالقی به نحو ظنی است

اخالقی ازآنجاکه بـا واقعیـت اخالقـی مطابقـت داشـته مشـهور شـده اسـت. بنـابراین           ةدهد که گزار می

 ،دمزبـور مرهـون تطـابق محکـی گـزاره بـا واقعیـت اخالقـی باشـ          ةازآنجاکه احتمال دارد شهرت گزار

گوییم شهرت اثباتی در این کارکرد راه اثبات ظنی واقعیت اخالقی است و بـر ظنـی بـودن آن تأکیـد      می

  نیز وجود دارد. )اینکه شهرت ناشی از امر واقعی نباشد(زیرا احتمال مخالف  ؛ورزیم می

لیـل  دلیل رجوع و اعتناي مردم به شهرت اسـت. د دربارة  ،استسودمند دیگري که اشاره به آن  ۀنکت

و  یسـتند هاي اخالقی بدیهی ن ، گزارهیید: از سوکرین تبیین چنتوان  اعتناي مردم به شهرت و عرف را می

ـ  ،) و از سوي دیگر66تا، ص  سینا، بی ابنتصدیق آنها نیاز به استدالل دارد ( اسـتدالل   ۀمردم عادي از ارائ

کننـد و   هاي اخالقی نزد عقال اسـتناد مـی    شهرت گزاره هرو ب این ها عاجزند (همان). از دقیق بر این گزاره

  ند.راگنا اي بر مطابقت آن گزاره با واقع می شهرت را نشانه

زیـرا هـر     ؛دند مورد پذیرش عدلیه باشنتوان کارکرد اول و دوم نمی ،هاي شهرت اثباتیداز میان کارکر

که عدلیه بـا پـذیرش حسـن و     یحال درند؛ ا هاي اخالقی نما بودن گزاره ور مبتنی بر غیرواقعزبدو کارکرد م

  هاي اخالقی اعتقاد دارند. نما بودن گزاره قبح ذاتی و عقلی به واقع

  دیدگاه برگزیده. 5- 1- 3

روشن شد که در دیدگاه صحیح، شهرت معیار ثبوتی ارزش اخالقـی نیسـت، بلکـه کاشـف از واقعیتـی      

معیـار ارزش اخالقـی در مقـام      ،کنـد. در ایـن دیـدگاه    اخالقی از آن حکایت می  اخالقی است که گزاره

توان به خـوبی و بـدي    ثبوت امري واقعی است و در مقام اثبات، اعتقاد بر این است که از راه شهرت می

بین مردم مشهور اسـت   xرا از طریق اینکه آیا خوب بودن  »خوب است x«توان  . میفتافعال معرفت یا

  تعیین کرد. دانند یا نه را خوب می xیا اینکه آیا عموم مردم 

توان کارکرد سوم را پذیرفت که بـر اسـاس آن شـهرت اثبـاتی راهـی بـراي کشـف         بنابراین تنها می

رغم دیدگاه اشاعره در تبیین و تفکیک معـانی حسـن     بهواقعیت اخالقی به نحو ظنی است. توضیح آنکه 

عناي مطلوبیت اسـت.  رسد حسن و قبح بیش از یک معنا ندارد. در حقیقت، حسن به م و قبح، به نظر می

۲۰      ۱۳۹۴ستان بهار و تاب، اول، شماره ششم، سال  

شود که مطلوب انسان اسـت و سـزاوار اسـت انسـان آن را طلـب کنـد. کمـال         خوب به کاري گفته می

ذاتاً مطلوب و خوب اسـت و افعـال دیگـر    ، استسبحان اختیاري انسان که مصداق آن قرب به خداوند 

یا نامطلوب (بـد) هسـتند.   مطلوب (خوب)  ،نیز بسته به تأثیر ایجابی یا سلبی در وصول به کمال اختیاري

کمال اختیاري انسان امري واقعی است و ارتباط افعال اختیـاري بـا کمـال نهـایی نیـز از نـوع ضـرورت        

. با توجه به همین معناست که عقال نیز فاعل برخـی   و به همین سبب ارتباطی واقعی استاست بالقیاس 

  د.کنن و فاعل برخی افعال دیگر را تقبیح می ،افعال را تحسین

هـاي اخالقـی، بـه معنـاي      ها بر واقعیـات، شـهرت ارزش   بنابراین عدلیه با مبتنی دانستن ارزش

دانند؛ امـا معتقدنـد بـه     مطلوبیت فعل یا صفت متناسب با کمال و نقص حقیقی انسان را ثبوتی نمی

ـ  وسیلۀ شهرت می ه توان حقایق اخالقی را کشف کرد و احکام اخالقی را پذیرفت. در واقع عدلیه ب

توانـد   کننـد کـه شـهرت مـی     هاي اخالقی، تصدیق می منزلۀ معیار ثبوتی ارزش رغم انکار شهرت به 

  هاي اخالقی باشد. معیار اثباتی ارزش

هـاي   گرایی این دیدگاه، طرح شهرت بـه عنـوان توجیـه و دلیـل اعتبـار گـزاره       با توجه به واقع

قعـی نباشـد. البتـه در صـورتی کـه      اخالقی، به شرطی پذیرفتنی است که شهرت بدون پشـتوانۀ وا 

هاي اخالقی مشهوره از پشتوانه واقعی نیز برخوردار باشـند، پـذیرفتنی بـودن طـرح شـهرت       گزاره

مثابه کافی بودن آن قلمداد گردد، بلکه کفایـت آن نیـاز بـه بررسـی      وجه نباید به هیچ مثابه دلیل، به به

  دیگري دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

  عتبار شهرتا. ۶

گـرا بـه عنـوان دلیـل و توجیـه       پرسش بنیادین در اینجا آن است که شهرتی که در دیدگاهی واقـع 

شود، چقدر معتبر است؟ اعتبار شـهرت در اینجـا بـدان معناسـت کـه       هاي اخالقی مطرح می گزاره

و تضـمین  تواند قابلیت اعتماد به خوبی و بدي افعال را براي فاعل اخالقی تأمین   شهرت چقدر می

تواند در مقام عمل بـه شـهرت در میـان مـردم اسـتناد نمایـد.        کند و فاعل اخالقی تا چه اندازه می

پژوهش در مسئلۀ اعتبار شهرت تا اندازة فراوانی با بررسی عواملی کـه موجـب شـهرت افعـال بـه      

بـار  توانـد تکلیـف اعت   شوند گره خورده است. در واقع، بررسی اسباب شهرت می خوبی و بدي می

سره کند. نسبت میان اعتبار منشـأ شـهرت و اعتبـار     شهرت را در مقام تشخیص احکام اخالقی یک

تـر   رو هر چه منشأ شهرت گزاره به واقع نزدیک این گزارة مشهوري، نسبت ایجابی و مثبت است. از

  باشد، گزارة مشهوره از اعتبار بیشتري برخوردار خواهد بود.



   ۲۱ ي اخالقي بر مبناي شهرتها توجيه گزاره

  اسباب شهرت. ۶- ۱

  :ندا به عنوان اسباب شهرت معرفی شدهي بدین شرح موارد ،قیدر کتب منط

  حق بودن. 6- 1- 1

گیرد. اولیات و فطریـات   عقال قرار می ۀگاهی یک فعل از آن جهت که حقی آشکار است مورد اتفاق هم

  گویند. القبول می واجبات ،گیرند از این قبیل هستند. به مشهوراتی که به این دلیل شکل می

  عمومیمصلحت . 6- 1- 2

کند که فعلی حسن یا قبیح شمرده شود. حکم به حسـن عـدل و قـبح     گاهی مصلحت عمومی اقتضا می

  يب حفظ نظام و بقـا موجاز احکامی هستند که به دلیل اقتضاي مصلحت عمومی به این اعتبار که  ،ظلم

بـات  تأدی ،به مشهوراتی که سبب شـهرت آنهـا مصـلحت عمـومی اسـت      اند. شوند، مشهور شده نوع می

  شود. محموده گفته می يمحمودات و آرا  صالحیه،

  خلق انسانی. 6- 1- 3

گاهی خلق و خوي انسان سبب شهرت است؛ مانند حکم به وجـوب محافظـت از وطـن یـا حکـم بـه       

حسن شجاعت و کرم و قبح جبن و بخل. خداوند سبحان در قلب هر انسانی حسـی قـرار داده کـه بـه     

دهد؛ گرچه این قوه در افراد مختلف به لحاظ شـدت و ضـعف    یز میوسیلۀ آن فضیلت را از رذیلت تمی

حس سلیم تعبیـر   عقل مستقیم و   عقل عملی،  متفاوت است. علماي اخالق از این حس به وجدان، قلب،

  شود. اند. به مشهوراتی که سبب شهرتشان خلق انسانی باشد، خلقیات اطالق می کرده

  انفعال نفسانی. 6- 1- 4

غیرت به حسـن یـا    حیا و   سوزي، دل ب انفعاالت نفسانی نظیر رقت قلب، مهربانی، گاه مردم به سب

اي  کنند به اینکه اذیت کردن حیوان بدون اینکـه فایـده   کنند. براي مثال حکم می قبح فعلی حکم می

داشته باشد قبیح است. همچنین عموم مردم به اقتضاي رحمت و شفقت، کسی را کـه بـه ضـعفا و    

کننـد؛ بـه اقتضـاي غیـرت مـدافع حـریم خـانواده و وطـن را تحسـین           کند مدح می ناتوانان کمک

به این دسته از احکام اخالقی که سـبب   دانند.  نمایند و به اقتضاي حیا، کشف عورت را قبیح می می

  شود. شهرتشان انفعال نفس است، انفعالیات گفته می

  عادت. 6- 1- 5

مثالً به احترام فردي که وارد مجلـس   ؛دانند و آن را نیکو می اند گاهی مردم به برخی از افعال عادت کرده

گذارنـد. ازآنجاکـه عـادات     کنند، و یا به عالم دینـی احتـرام مـی    مهمان را اکرام می؛ شوند  شود بلند می می

۲۲      ۱۳۹۴ستان بهار و تاب، اول، شماره ششم، سال  

شـود متفـاوت اسـت.     مردم در مناطق مختلف متفاوت است، قضایایی که در آنها بر طبق عرف حکم می

اي دیگـر   اي مشهور باشد، اما در شـهر یـا منطقـه    اخالقی ممکن است در شهر یا منطقه اي رو گزاره این از

مشهور نباشد و حتی ضد آن مشهور باشد. مثالً ذبح حیوانات در هند قبیح است، امـا در دیگـر کشـورها    

و مدح و کسی را که با آن مخالفـت کنـد    ،قبحی ندارد. مردم کسی را که عادات اجتماعی را رعایت کند

ـ  آن را کوچک بشمارد سرزنش می مثـال اگـر گـروه    راي کنند؛ خواه آن عادات خوب باشد و خواه بد. ب

کننـد و   ارند مـذمت مـی  دکه محاسن بلند را خاصی از افراد به تراشیدن ریش عادت کرده باشند، افرادي 

بـاس شـهرت)   فردي را که لبـاس متفـاوتی (ل    یا اگر پوشیدن نوع خاصی از لباس عادي باشد، ؛عکسر ب

گونـه غـذا    خورد و ایـن  کنند و یا فردي را که در حال راه رفتن در خیابان غذا می پوشیده باشد تقبیح می

  دهند. مورد مالمت قرار می، خوردن در شأن صنف وي نیست

گیرند نیز بـه بررسـی نیـاز دارد. در اینجـا بـه دو عامـل        میریشه خود از کجا   البته اینکه این عادات،

  :کنیم عادات اجتماعی اشاره می ةندآورپدید

به این صورت کـه آنهـا تمـام     ؛حاکمان و قهر و جبر آنهاست ۀیکی از اسباب عادت خاص، سلط. 1

گیرنـد تـا    هاي بعد نیز همان روش را پیش می کنند. عقالي زمان عقالي خود را مجبور به انجام کاري می

  شود. اینکه آن روش از مرتکزات آنها می

هر قاهر و جبر سلطان جائر قهر جمیع عقالء عصره على تلک الطریقۀ و اتخذها العقالء فـی الزمـان   أن یکون لق

  ).192، ص 3ج  ق،1409 نائینی،(غروي  المتأخر طریقۀ لهم واستمرت إلى أن صارت من مرتکزاتهم

اراده و  توانـد ناشـی از   رو عرف مـی  این گیري عرف موضوعیت ندارد. از البته جائر بودن سلطان در شکل

اداري و حقوقی و مناصب دولتـی و    هاي سیاسی، نظام تمایل گروهی خاص به اشکال مختلف نظیر انبیا، 

تدریج بر افکـار مـردم    آنها به ةاراد ،آمرانه لحاظ شده و بدین دلیل ۀجنبیادشده زیرا در امور ؛ قانونی باشد

  ؛تماعی ضرورت یافته استکه رعایت آن براي حفظ نظام اج اي گونه رد؛ بهگذا میتأثیر 

 ،پرستی است. در یک نظرسنجی رسـمی  طلبی و شهوت راحت ،یکی دیگر از اسباب عادت خاص. 2

بجنـوردي،  موسـوي  دانند ( بازي را کار درستی می اند که همجنس مریکایی اعالم کردهاجوانان  درصد 58

ـ    75تا  65. همچنین )1379 ی حتـی بـدون ازدواج بـه    درصد افراد در برخی کشـورهاي اروپـایی و غرب

  .)(همان کنند سبک مسیحی با هم ازدواج می

  استقرا. 6- 1- 6

ـ  زمینه را براي شهرت کارها به خوبی یا بدي فراهم می ،تام یا ناقص موارد جزئی يگاه استقرا راي کند. ب

اه فقیـر ظـالم   کنند به اینکه پادش با مردم حکم میآنها تعامل  ةنمونه، مردم با دیدن چند پادشاه فقیر و نحو
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اي خـاص   کننده است. بسیاري از اوقـات مـردم بـراي قضـیه یـا واقعـه       است یا تکرار فعل واحد خسته

ـ   نمونه راي اي در ذهن دارند و تا زمانی که نقض نشده است آن واقعه بین آنها معروف و مشهور اسـت. ب

ترتیب عدد سیزده بـه نحـس    اند و به این نمونه یک یا چند نفر در مورد عدد سیزده به مشکلی برخورده

 ،اي پیش آمـده  کالغ یا جغد حادثهصداي بودن مشهور شده است و یا براي برخی اعراب پس از شنیدن 

  و پس از آن صداي کالغ و جغد به شوم بودن اشتهار یافته است.

بـه یـک   مزبور هاي ناشی از اسباب  فهم این نکته که ظن حاصل از شهرت ،با توضیح اسباب شهرت

زیرا اعتبار شهرتی که منشأ آن حـق بـودن اسـت و شـامل       ؛رسد چندان دشوار به نظر نمی ،زه نیستاندا

بـا اطمینـان     عوامل است. بنـابراین دیگر بسیار بیشتر از اعتبار شهرت ناشی از ، شود اولیات و فطریات می

قعیـت اخالقـی را بـدان    د و واکـر توان به آن اعتنا  می ،مشهوره ةاز بدیهی یا نزدیک به بدیهی بودن گزار

خـود شـهرت   سـبب  وسیله کشف نمود. البته روشن است که حتی در این مورد نیز اعتبـار شـهرت بـه    

نیست، بلکه به سبب منشأ آن است. به عبارت دیگـر، در واقـع و اوالً و بالـذات بـداهت یـا قریـب بـه        

کاشـف از واقـع اخالقـی    و بـالعرض    ثانیـاً  ،اخالقی کاشف از واقع است و شـهرت  ةبداهت بودن گزار

عوامل نیز وابسته به اعتبار آن عوامل از جهت کاشفیت از واقع اسـت؛  دیگر است. اعتبار شهرت ناشی از 

خلق انسانی، انفعال انسانی، عادت و اسـتقرا کاشـف از     معنا که به همان میزان که مصلحت عمومی، بدین

  معتبر است. ،هواقع هستند، شهرت ناشی از آنها نیز کاشف از واقع بود

  گيري نتيجه. ۷

ویژه توجیه اخالقی، حـاکی از آن اسـت    شناختی و به گرا از منظر معرفت هاي شهرت بررسی دیدگاه

ها به شهرت از منظرهاي مختلفی نگریسته شده است. با تفکیک کـارکرد شـهرت    که در این دیدگاه

هرت اثباتی راهـی بـراي کشـف    هاي مزبور، این نتیجه به دست آمد که در صورتی که ش در دیدگاه

شهرت ثبوتی تلقی شود و یا طریقی براي کشف ظنی امر غیرواقعی دیگري به جز شهرت قلمـداد  

که شهرت روشی ظنی براي کشف  صورتی هاي اخالقی باشد؛ اما در گر گزاره تواند توجیه گردد، نمی

و بـه عنـوان راه تشـخیص    هـاي اخالقـی باشـد     تواند کاشف از گزاره شمار آید، می امري واقعی به

احکام اخالقی مطرح شود. البته کاشفیت شهرت از واقع به اعتبار کاشفیت منشأ شهرت است و بـه  

دیگر سخن، شهرت، با واسطۀ منشأ آن، کاشف ظنی از واقع اسـت. درجـه اعتبـار کاشـفیت ظنـی      

کـه منشـأ شـهرت    در صـورتی    رو ایـن  شهرت نیز به درجۀ اعتبار کاشفیت منشأ آن بستگی دارد. از

امري بدیهی یا قریب به بدیهی باشد، آن شهرت تا اندازة بسیاري درخور اعتناسـت و در غیـر ایـن    

   شود. صورت از اعتبار شهرت به لحاظ کاشفیت از واقع کاسته می

۲۴      ۱۳۹۴ستان بهار و تاب، اول، شماره ششم، سال  
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