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Abstract 

The theory of the divine command is one of the main theories of the 
philosophy of ethics, which discusses religion and its relationship with 
morality, the good and bad of actions, divine command and prohibition, 
and other moral issues. This theory has had many fans throughout history, 
and religious and moral thinkers and various religious schools have 
expressed their views on it. In this regard, the aim of this study is to 
explanation and critique of Robert Adams and Ash'arites on the theory of 
the divine. In this article, the theoretical foundations and views of the 
Ash'arites and Robert Adams under the theory of the divine and in the 
field of ethics are examined separately. From Robert Adams' point of view, 
taking a position on morality has been examined in two axes: "good 
meaning" and "meaning of obligation", and from the Ash'arite point of 
view, it has been examined in two sections: "good and ugliness" and 
"moral requirements". According to Adams, the source of moral goodness 
is the nature and intrinsic attributes of God. Also, from his point of view, 
value concepts have objective reality and have an external reality, and the 
work of reason is only to discover and understand it. The Ash'arites, under 
the theory of the divine order, have paid more attention to the good and 
ugliness of deeds and believe that the good and ugliness of deeds are not 
inherent but religious. It is the will of God. 
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Introduction 

The religion and its relation to morality, and in the meanwhile, God's 

relationship with morality, has always been one of the issues among the 

intelligentsia of religion and morality. In this context, the question has 

been raised in the past whether it is good because it is good that God has 

commanded it, or because, God commanded it to be good . 

The main issue studied in this research was, what is Robert Adams's 

point view on the divine and how can it be compared with the point view 

of the Ash'arites? What is the characteristics of Adams's final report of the 

divine theory and what is the position of morality in this theory, and in 

this regard, what is the similarity or difference with the view of the 

Ash'arites? According to this, the main aim of this study was to examine 

the theory of the divine between two famous views, Robert Adams and 

the Ash'arites in the field of ethics  . 

Robert Adams's view of the theory of the divine commond 

Robert Adams's point view can be examined and deduced under the 

theory of the divine commond and in the field of ethics, according to two 

principles of "goodness semantic" and "meaning of semantic". According 

to Adams point views, the source of moral goodness is the nature and 

intrinsic attributes of God, God himself is value and good in essence, and 

the appearance of good in essence in various manifestations that 

characterizes all manifestations well. In his view, value of concepts also 

have objective reality. The objectivity of moral concepts explains the fact 

that they are external and objective facts that are perceived by reason or 

intuition; That is, the basis of moral concepts is part of the external and 

objective world. Goodness in a moral work is just like the goodness that 

exists in sensible objects 

Adams states and emphasizes that any intellectual independence of 

man in formulating and understanding moral principles and laws requires 

the limitation of God's will, power, and dominion. According to him, 

moral requirements depend on divine commands. His reason for proving 

this is that these are the same moral requirements as the divine 

commandments . 
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Ash'arite view of the theory of the divine commond 

In order to explain and draw of the divine command, the Ash'arites 

emphasize that God's command and prohibition are the positive of 

goodness and badness deeds. It is not that goodness and badness are 

inherent in the nature of actions and that the duty of the Shari'a is simply 

to discover them and remove the badness from reality. The Ash'arites 

believe that the goodness and ugliness of deeds are not inherent but 

religious. In their view, the human intellect never commands praise or guilt 

for anything; of course, the intellect understands that an action is in 

accordance with its purpose or nature or has an expediency; but in the case 

of the perpetrator of that act, the ruling does not apply to the praise of 

reason and reason. In explaining the view and approach of the Ash'arites, 

it has been stated that some people who do not believe in religion confess 

goodness or badness in some matters, while if goodness and ugliness were 

due to belonging to the holy shari'ah, such a confession should not have 

been made . 

Conclution  

Based on the results of this study, it can be stated that Robert Adams, 

based on the theory of the divine command, basically believes that 

morality is dependent on religion. According to this finding and according 

to Adams point view, moral permissibility and mistake depend on God, 

and moral mistake is to be contrary to the command and will of God, who 

loves his human beings and allows what God commands and agrees with 

it. Among the moral concepts, Robert Adams's theory deals only with the 

obligatory concepts of morality and has been paid more attention to the 

concept of moral mistake. In addition, Adams considers the theory of the 

divine to be useful and practical for a community in which religion 

prevails.   

According to the results of this study, the Asharites explain the theory 

of the divine command more around the central issue of rational or 

religious goodness and badness and believe that in the nature of divine 

goodness and ugliness, dependence is not conceptual, but rather based on 

the ontological dependence of moral commands on God's will. In the field 
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of actions, the Ash'arites consider all goodness and badness as a mere 

contract, and this does not seem correct . 

According to the results of this study, despite the objections to Adams's 
theory of divine command, his modified theory of divinity is somewhat 
far from the critiques of traditional divinity theory. In the critique of these 
two theories, it can be explained that the theory of the divine commond, 
neither of the two views have provided a suitable answer to describe and 
explain the relationship between religion and morality and have not been 
able to clearly explain the moral interaction between God and God's 

creation . 
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 چکیده 

های اشاعره و رابرت آدامز در ذیل نظریه امر الهی و در حوزه اخالق  در این مقاله مبانی نظری و دیدگاه 
گیری در رابطه با اخالق در دو محور »معنای  به تفکیک بررسی شده است. از منظر رابرت آدامز موضع 

اشاعره در دو بخش »حسن و قبح« و »الزامات اخالقی« مورد  خوبی« و »معنای الزام« و از منظر  
بررسی قرار گرفته است. از نظر آدامز، منشأ حسن اخالقی ذات و صفات ذاتی خداوند است. همچنین 
از دیدگاه وی مفاهیم ارزشی واقعیت عینی دارد و دارای واقعیت خارجی است و کار عقل تنها کشف  

اند و معتقدند  یل نظریه امر الهی، بیشتر به حسن و قبح افعال پرداختهو درك آن است. اشاعره نیز در ذ 
بنابراین نظریة امر الهی اشاعره در خصوص حسن   ؛حسن و قبح افعال ذاتی نیست بلکه شرعی است

و قبح الهی وابستگی مفهومی نیست، بلکه بیشتر بر اساس وابستگی وجودشناختی اوامر اخالقی بر  
 ارادة خداوند است 

 امر الهی، اخالق، رابرت آدامز، اشاعره. حسن و قبح.  ها:واژهکلید 

 پژوهشی نوع مقاله: 

 7/1400/ 17تاریخ پذیرش:       19/6/1400تاریخ دریافت: 

 

https://philosophy.tabrizu.ac.ir/?_action=article&au=115747&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87++%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C
mailto:a.abdasadi@gmail.com
https://philosophy.tabrizu.ac.ir/?_action=article&au=115748&_au=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C
https://philosophy.tabrizu.ac.ir/?_action=article&au=93673&_au=%DB%8C%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%87++%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AC%D9%88
https://philosophy.tabrizu.ac.ir/?_action=article&au=115749&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF++%D8%B4%DB%8C%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://philosophy.tabrizu.ac.ir/?_action=article&au=115749&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF++%D8%B4%DB%8C%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://philosophy.tabrizu.ac.ir/?_action=article&au=115749&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF++%D8%B4%DB%8C%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C


 

Explanation of Robert Adams's View of the Theory of … 

A. Asadi, A. H. Falahi, Y. Dadjou, M. Sheykholeslami 
793 

 مقدمه

باشد بحران اخالقی و گسترش مسائل تربیتی و اخالقی از  در عصر حاضر که عصر مدرنیته می

های متفکران ها درگیر آن هستند. امروزه این مسأله از دغدغهانسانباشد که  مسائل پیش روی می

باشد. بنابراین جوامع انسانی و به خصوص جوامع اسالمی نیازمند  و اندیشمندان دینی و فلسفی می

انسانیت و اخالق بیشتر فاصله  ترسیم چارچوب های اخالقی و دینی محکم و قوی هستند تا از 

نظران دینی نسبت به گذشته خیلی خطیر و سنگین یف متفکران و صاحبنگیرند. در این میان وظا

شده است. با توجه به اینکه جامعه اسالمی امروز نیازمند ارائه الگوها و سبک فکری و عملی مناسب  

از اخالق است که هم بتواند این الگوهای فکری با اندیشه جهان جدید سازگار باشد و هم بتواند با 

 . رچوب اسالمی، اعتقادات جامعه اسالمی را نیز حفظ و تعمیق کندحفظ الگوها و چا

باشد که ای میاین موضوع که اخالق مقدم بر دین است یا دین بر اخالق مقدم است؟ مساله

مساله معروف اثیفرون در زمینه حسن و قبح عقلی    از زمان سقراط، افالطون و به خصوص ارسطو و

 فلسفة در زمره مباحث اصلی الهی امر ه است. بنابراین، نظریةو شرعی و نظریه امر الهی مطرح شد

 آدامز از فلسفه غربی ابرت. راست انتقادهای زیادی قرار گرفته مورد دیرباز از  که  باشدمی اخالق 

 .(5: 1391 است)شفق، کرده عرضه آن از جدیدی تقریر و پرداخته نظریه این از دفاع به

مهم و های  ( از نظریهdivine command theoryالهی«)بر همین اساس »نظریة امر  

( در میان فالسفه  ethics-metaو فرا اخالق)(  normative ethicsی) اساسی در اخالق هنجار

است که به جهت اهمیت در تعیین نقش امر، اراده یا   بودههای گذشته  و اندیشمندان معاصر و قرن

میان مکاتب الهی اهمیت بسیاری دارد. طرفداران نظریه فعل خداوند در ارزش و الزام اخالقی، در  

صاحب فیلسوفان،  از  وسیعی  طیف  شامل  که  الهی  و امر  مسلمان  مختلف  اندیشمندان  و  نظران 

باشد، همگی بر این مسأله اتفاق نظر دارند که افعال آدمی، صرف نظر از امر و نهی غیرمسلمان می

بر جهات مختلف    در این نظریه خوبی و بدی ندارند.    الهی، به خودی خود، هیچ اقتضایی نسبت به 

تأکید مینقش خداون با توجه به  د دراخالق  آن  تقریرها و رویکردهای مختلف  شود که در واقع، 

ساختن آنها از    های خدا در اخالق و متمایزگیرد. فهم دقیق نقشبرخی از این جهات صورت می

دهد)صادقی و میرزایی،  های امر الهی یاری میر نظریهیکدیگر، ما را در شناخت جهات به کار رفته د

1396 :27 .) 



  
794 

مطابق نظریه امر الهی، هم درك معنی و مفهوم خوب و بد و بایدها و نبایدها و نظیر آن وابسته  

به امر و نهی الهی است و هم کنترل حُسن یا قُبح و بایستگی یا نبایستگیِ اعمال اختیاری انسان 

و نیازمند در نظرگیری   معیار درست  این نظریه معتقد است که  بیان دیگر،  به  الهی است.  حکم 

نادرست و حسن و قبح کارهای انسان، خواست و قانون الهی است. یعنی یک عمل یا یک نوع  

شود که  صواب یا خطا دانسته می  دلیل عمل تنها در صورتی صواب یا خطا است و فقط به این

 (.17: 1394آن نهی کرده است)شریفی، خداوند به آن امر کرده و یا از 

با وجود اینکه در زمینه امر الهی و به خصوص در حوزه اخالق، مطالعات چندی انجام یافته 

ولی با توجه به اهمیت این موضوع همچنان نیاز به مطالعه و بررسی در این زمینه و به خصوص 

نظریه  تطبیق  و  زیمقایسه  دارد،  وجود  باب  این  در  مختلف  تفاوتهای  وجود  بر  افزون  و را  ها 

تعریفاختالف در  برداشتنظرهایی  و  و ها  بررسی  قابل  و  مبهم  ابعاد  هنوز  آن،  از  مختلف  های 

های اصلی این نظریه های دقیق و مشخصهکنکاشی در این نظریه وجود دارد و افزون بر این مؤلفه

یکی از مشکالتی که در فهم  ند.  اهای اخالقی، به طور دقیق و عمیق تبیین نشدهاز دیگر نظریه

ها است. از این رو باید این نقش   ها با یکدیگراین نقش   تلفیقآید،  طرفداران نظریة امر الهی پدید می 

یکدیگر از  خوبی  و    به  چه تفکیک  اخالق  زمینه  در  گروه،  هر  که  شود  معلوم  تا  شوند  شناخته 

دهند و کدام نقش، میان آنها و  قرار میهایی دارند و کدام یک را مبنای دیدگاه خود  گیریموضع

(. مسأله اصلی مورد مطالعه در این پژوهش 27:  1396)صادقی و میرزایی،  مشترك است  دیگران

این  است که دیدگاه رابرت آدامز در مورد امر الهی چیست و با دیدگاه اشاعره چگونه قابل مقایسه  

ی و اینکه جایگاه اخالق در این نظریه چگونه  است؟ خصوصیات  تقریر نهایی آدامز از نظریه امر اله

است و در این زمینه چه وجه تشابه یا اختالفی با دیدگاه اشاعره دارد؟ بر همین اساس هدف اصلی  

 این مطالعه بررسی نظریه امر الهی در بین دو دیدگاه معروف، رابرت آدامز و اشاعره در حوزه اخالق 

 باشد. می

 پیشینه تحقیق 

انجام شده توسط پژوهشگر، در زمینه مقایسه تطبیقی نظریه امر الهی آدامز  های  بر اساس بررسی

و نظریه امر الهی اشاعره تحقیق خاصی انجام نشده است، در این باره، به چند مورد از نتایج سوابق 

(، آدامز، بر خالف نظریة 1391اله شفق )شود. مطابق نتایج پژوهش نجیبمی  مطالعاتی مشابه اشاره
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الهی سنتی، معتقد است که مفاهیم اخالقی واقعیت عینی دارند. از این رو به امر الهی وابسته   امر

( 1388اند. همچنین مطابق نتایج تحقیق موسوی)نیستند؛ اما الزامات اخالقی وابسته به اوامر الهی

رابرت آدامز،    (1389داند. مطابق نتایج مطالعه گلستانی)نظریه امر الهی اخالق را وابسته به دین می

نامد، می   الهی اصالح نشده  ها را نظریات امر معتقد است نظریات قبل از وی در این مورد، که آن 

کند و باور دارد که این  می  دارای مشکالتی است. وی چندین مولفه را در رابطه با این نظریه بیان

انتقاداتی است که بر آن  موجب اصالح شدن نظریه امر الهی و مبری شدن این نظریه از  ها  مولفه

ترین (، از نظر آدامز مهم 1395وارد شده است. مطابق نتایج پژوهش غفوریان، صادقی و حسینی)

آید ویژگی میان فردی آن است. اوامر خداوند می  نقشی که از تحلیل معنایی الزام اخالقی به دست

نیت آن اوامر بهترین نامزدی  هایی نظیر گناهکاری فرد در صورت نقض آنها و نیز عیبه سبب ویژگی

(، اشاعره در ذیل  1391تواند این نقش را به خوبی ایفا کند. طبق بررسی، ملک مکان)می است که

ال  قبح  و  حسن  به  بیشتر  الهی  امر  بنانظریه  پایبندند.  افعال  شرعی  و  پژوهش   هی  نتایج  به 

و یا مصلحت داشتن عمل  (، از نظر اشاعره عقل حسن اشیا به معنای موافق غرض  1387آهنگران)

منوط به  حسن و قبح افعال  کند از دیدگاه اشعری درك  می  و یا مالئم با طبع و مانند آن را درك

 شرع است و عقل توانایی درك این جهت را ندارد.حکم 

 روش تحقیق 

اسنادی و جهت استنتاج، از روش   -ای  ها از روش کتابخانهجهت جمع آوری و دستیابی به داده

  تطبیقی استفاده شد. -ایتحلیلی و مقایسه -توصیفی

 نظریه امر الهی  

دین و ارتباط آن با اخالق و در این میان رابطة خدا با اخالق، همواره یکی از مسائل مطرح در میان  

اندیشمندان دین و اخالق بوده است. در این زمینه از گذشته این مسئله مطرح بوده است که آیا  

ت خوب خوب از آن جهت که خوب است، خدا به آن امر کرده است، یا چون خدا به آن امر کرده اس

های گوناگون به این مسأله پاسخ های مختلف با رویکردها و نگرش است؟ فالسفه اخالق در دوره

ها این است که خوب و بداخالقی، ذاتی است و چون خوب، خوب است خدا اند. یکی از پاسخداده 

اند ادهبه آن امر کرده است و چون بد، بد است خدا آن را نهی کرده است. در برابر، برخی پاسخ د
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اند و چون نهی کرده است که خوب و بد اخالقی، امور ذاتی نیستند و چون خدا امر کرده است خوب

از فالسفه، به سبب آنکه اخالق را مبتنی بر امر الهی و ای  بد هستند. بر این اساس، دیدگاه عده

به  خدا می  )وابسته  الهی«  امر  قالب »نظریة  به طور معمول در   command divineدانند، 

theory ،6: 1391( بیان شده است)شفق  .) 

عنوان نظریة امر الهی برای آن دسته از نظریات اخالقی به کار رفته است که وجه مشترك 

آورند. این نظریه در طول  یـالق به شمار مـهمة آنها این است که امر یا ارادة الهی را بنیاد اخ

اما   ؛هی ذکر شده استـتیازات قابل توجـبرای آن ام ته است وـای داشته ـداران برجسـخ طرفـتاری

اوین  ـهای اخیر نیز عنده ـرده شده است. در سـة امر الهی برشمـ یازاتی که برای نظریـود امت ـبا وج

ه الهی«ـدیگری  »ارادة  »انگ(divine will)   مچون  الهـ،  ، (divine motivation)  «ییزة 

الهی«  »میل divine permissionالهی«)»اذن    ،(divine intention)»قصد  و   )

این نظریه طرح شده ( divine desire)الهی« با  پیوند  آنها در عَرض »امر در  از  برخی  اند که 

  (. 26:  1396)صادقی و میرزایی،  شوندالهی« و برخی مرتبط با آن یا به جای آن به کار گرفته می

ر اولیه آن تفاوت بسیاری داشته است.  سیر تاریخی این نظریه با تحولتی مواجه بوده که با تقری

طیف نظریاتی را که اخالق را  ،طور کلی با توجه به محتوای این نظریات، از لحاظ دامنه شمولبه

توان در زمره این نظریه به شمار آورد. بدین لحاظ در تعریف و تشریح  داند، می وابسته به دین می

ای است که حداقل بخشی از اخالق به  لهی نظریه که نظریة امر ا  انداین نظریه صاحبنظران گفته 

  باشد)آدامز، می  قوام الزام اخالقی به اوامر الهی( و  2005  :93[،  Quinn)کویین]دین وابسته است

 .(1995 :19[، Sagi)ساگی]نمایدمی و در واقع اوامر الهی، اخالق را تعیین (249: 1999

میان فالسفه جهان   الهی، هم در  امر  میان فالسفه غرب طرفدارانی نظریة  اسالم و هم در 

دوران  و در اندداشته است. در میان اندیشمندان اسالمی اشاعره از جمله طرفداران این نظریه بوده 

اخیر برخی علمای مشهور علم اصول، مانند؛ آخوند خراسانی، محمدحسین اصفهانی و مرحوم مظفر  

گوستین، سن برنارد، سن توماس  آان فالسفه غرب؛ سن  اند و در میاین نظریه را بررسی و نقد کرده

آندرو، جان دانس اسکتوس، ویلیام آکامی، مارتین لوتر، جان کالوین، جان لك،   آکویناس، سن 

یر کیگارد از طرفداران این نظریه هستند که در دوران اخیر متفکران غربی متعددی ویلیام پالی و کی

گا و رابرت آدامز رویکردهای جدیدی در مورد این نظریه عرضه  همچون؛ فیلیپ کین، ادوارد، آر ویرن

 (. 6: 1391)شفق، اندکرده
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حسن و  گیرد، توجه به  می  ترین محورهایی که در بررسی نظریه امر الهی مورد توجه قراراز اصلی

امر و های اخالقی و حسن و قبح افعال را  پیروان نظریة امر الهی، منشأ ارزش باشد.  می  قبح افعال

کنند.  می  دانند و عقل بشری را از درك خوبی و بدی افعال ناکارآمد و ناتوان تصورمی  نهی الهی

باید در  دارد  اینکه ماهیت اخالقی  دلیل  به  انسانی اسالمی  بحث حُسن و قبح در علوم مختلف 

د مورد  فلسفه اخالق بحث شود، اما از نظر تاریخی، در علم کالم و در موقع سخن گفتن از خداون

کالمی است)اسالمی،    بحث قرار گرفته است با این حال، ساختار این بحث به طور کلی فلسفی و

1393 :49-51 .) 

گیرد، بررسی رابطه  می  الهی مورد توجه قرار  یکی دیگر از محورهایی که در بررسی نظریه امر 

اه کلی وجود دارد. باشد. در بررسی و تحلیل ارتباط بین دین و اخالق دو دیدگمی  دین و اخالق

کنند و برخی آن را برگرفته از فرامین الهی  می  ای اخالق را امری مستقل و جدا از دین تصورعده

شود در بین الهی دانان  می  پندارند. دیدگاه دوم که به آن نظریه امر الهی اطالقمی  و وابسته به آن 

نظریه امر الهی(برای اثبات دیدگاه  اسالمی و غربی طرفدارانی داشته است. ایشان )یعنی طرفداران  

اند. طرفداران دیدگاه نخست که به ذاتی بودن حسن و قبح نیز  خود دلئل متعددی را مطرح کرده 

اند. عدم قبح تکلیف به مالیطاق و مالکیت مطلق خداوند از  ها را نقد نمودهاعتقاد دارند، این دلیل 

 (. 1391ی، های پیروان دیدگاه دوم است)حمید مهمترین دلیل 

ای فرا اخالقی است که به تبیین مطابق نظر پژوهشگر حاضر، نظریه امر الهی در اصل، نظریه 

های اخالقی و خوب و د. این نظریه منشأ ارزش زپردامی  امر و فرمان الهی در حوزه اخالق انسانی

اخالق و خوب و بدی داند و بدین صورت جایگاه عقل را از درك  می   بد افعال را امر و نهی الهی

کند و معتقد است عملی از نظر اخالقی خوب است که به فرمان یک خدا یا  می  افعال مشخص

صواب است و هرچه از آن نهی   الوهیت باشد. در این دیدگاه، هرچه خداوند به آن امر کند، خوب و

اند: دسته اول؛ ده کند، بد و خطاست. متکلمان مسلمان در مواجهه با این نظریه از آغاز دو دسته ش

ها از صفات ذاتی افعال هستند و ها و بدیعدلیه )شیعیان و معتزلیان( هستند که معتقدند که خوبی

کند. اوامر و نواهی الهی صرفاً جنبة  می  عقل آدمی به تنهایی خوبی و بدی برخی از کارها را درك

این روست که خدا به انجام آن   کاشفیت از واقع دارند، خوبی کار خوب در ذات آن نهفته است و از 

کند. دسته دهد و زشتی کار بد نیز ذاتی آن است و به همین دلیل خدا به آن امر نمیمی   فرمان

کنند که امر و نهی الهی نیکی و می   دوم؛ جبرگرایان )اشاعره( هستند که آنان بر این امر پافشاری
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و بدی در ذات افعال نهفته باشد و کار    کند؛ یعنی این طور نیست که خوبیمی  بدی افعال را ثابت

و کنار زدن پرده از واقعیت باشد. تعبیر شایع میان اشاعره این است: »الحَسَنُ ها  شرع صرفاً کشف آن

مَا حَسََّنَهُ الشَّرعُ، و القَبِیحُ مَا قَبََّحَهُ الشَّرعُ«؛ بدین لحاظ اگر خدا به دروغگویی دستور دهد، دروغگویی  

 شود.می اگر از راستگویی نهی کند، راست گفتن ناپسندخوب خواهد بود و 

همواره   الهی  امر  گونه   موردنظریه  به  است،  واقع شده  فراوانی  و  این  انتقادات جدی  که  ای 

انتقادات موجب شده است که طرفداران این نظریه به جرح و تعدیل هایی در این نظریه بپردازند و 

گوید، تقریباً از ربع آخر قرن  ارائه دهند. در این راستا فیلیپ کویین می احیاناً تفسیری متفاوت از آن  

بیستم در میان فیلسوفان تحلیلی دین، عالقة مجددی به اخالق امر الهی پیدا شده است. برای این  

دقیق و  بیان  بهترین  است:  بوده  مهم مطرح  وابستگی  ترین صورتفیلسوفان سه سؤال  از  بندی 

توان از چه استدللی برای این صورت بندی قابل ارائه است؟ و چگونه می  اخالق به خدا چیست؟ 

 (.  2: 1388این تقریر در برابر انتقادات دفاع کرد؟)موسوی، 

 نظریه امر الهی از دیدگاه رابرت آدامز  

(، فیلسوف معاصر امریکایی، دارای آثار متعدد  Robert Merrihew Adamsرابرت مری آدامز)

های دینی  فلسفه اخالق است. آدامز با انگیزه   وزه مابعد الطبیعه، فلسفه دین وو صاحب نظر در ح

اش به تفکر دربارة  وارد فلسفه شده است. وی گرایش خود به الهیات و فلسفه را به جهت نیاز دینی

دان باشد و معتقد  دانست که یک الهیداند. او وظیفة خود میمسائلی راجع به خدا و مسیحیت می

 کند که ترین رشتة عقلی برای الهیات است. آدامز تصریح میفلسفه مهم بود که 

بی دغدغه »من  حل  برای  فلسفه  از  که  اندیشه  این  با  که  شک،  دیگرم  های 

کردم«)موسویدغدغه شروع  را  فلسفه  مطالعة  کنم،  استفاده  بودند  دینی   ،های 

1388 :5 .) 

نمود در مورد نظریاتی که در گذشته در  رابرت آدامز، از جمله اندیشمندانی است که تالش   

مورد نظریه امر الهی تقریر یافته بود، اصالحاتی ایجاد کند و تقریر جدیدی از آن عرضه نماید به  

(. آدامز به 97:  1999نامید)آدامز،  شده«  همین لحاظ آدامز نظریة خود را »نظریة امر الهی اصالح

که است  معتقد  و  پرداخته  نظریه  این  از  فعالیت  دفاع  از  کدام  فلسفیهیچ  اندازة های  به  اش 

پردازی او از مقالة »یک نظریة امر الهی اند. این نظریه پردازی او دربارة امر الهی مهم نبوده نظریه



 

Explanation of Robert Adams's View of the Theory of … 

A. Asadi, A. H. Falahi, Y. Dadjou, M. Sheykholeslami 
799 

گردد. با این شود و به مباحث الهیاتی و فرا اخالقی ارزشمندی منجر میتعدیل شده« شروع می

 (. 23: 1388بسیار گسترده است)موسوی،   حال، حوزة فعالیتهای فلسفی آدامز

آدامز در تقریر نوین خود از امر  های نظریه امر الهی، زمینه  تر،الهی  به طور مفصل   رابرت 

ها را بررسی نموده و تالش  گیری و نقش آن در اخالق و برتری آن در مقایسه با سایر نظریهشکل

  ابل قبول از این نظریه ارائه دهد. آدامز بیان کرده است با تأکید بر صفات کمالی خداوند قرائتی ق

ای آرمانی از نظریه الزام تواند گونه می  کند که نظریه امر الهی در تبیین ماهیت الزام اخالقیمی

داند همچنان  می   ای که قوام الزام اخالقی را به  اوامر الهیاجتماعی قلمداد شود، به اعتقاد وی نظریه

خداباوران بهترین نظریه است چرا که بیشتر امتیازات نظریه اجتماعی درباره قابل دفاع است و برای  

 (. 79- 77: 1386های آشکار آن به دور است)موسوی، ماهیت الزام اخالقی را داراست و از نقص

 نظریه امر الهی رابرت آدامز و جایگاه اخالق در آن 

ق در دو محور »معنای خوبی« و »معنای  دیدگاه رابرت آدامز در ذیل نظریه امر الهی و در حوزه اخال

 الزام« قابل بررسی و استنباط است.

از نظر آدامز، منشأ حسن اخالقی ذات و صفات ذاتی خداوند است، خدا خودش ارزش و خوب  

کند. می  ها را به خوبی متصف گوناگون همه جلوه های  بالذات است و تبلور خوب بالذات در جلوه 

مفاهیم ارزشیء واقعیت عینی دارند. عینی بودن مفاهیم اخالقی تبیین کننده همچنین از دیدگاه وی  

شوند؛ یعنی  وسیلة عقل یا شهود درك میاین امر است که، واقعیات خارجی و عینی هستند که به 

ازای مفاهیم اخالقی، بخشی از جهان خارجی و عینی است. خوبی در یک کار اخالقی، درست  ه  ب  ما

ه در اشیای محسوس وجود دارد. زیبایی گل، واقعیتی است که عقل انسان  مانند حُسنی است ک

کند. در بعضی افعال انسان نیز چنین زیبایی وجود دارد. برخی از کارها جمال و زیبایی  درك می

کند نظر از اینکه عقل آن زیبایی را درك  ای دارند و زیبایی آنها امری واقعی است؛ یعنی صرفویژه

ایی دارای واقعیت خارجی است و کار عقل تنها کشف و درك آن است. محققان برای یا نه، آن زیب

شمارند: نخست، اگر مفاهیم اخالقی عینیت  عینی بودن مفاهیم اخالقی چهار خصوصیت را برمی

اند یا کاذب؛ دوم، کلیت دارند؛ یعنی  داشته باشند، ادعاهای اخالقی از دو حال خارج نیستند یا صادق 

ها  ها خوب و درست است؛ سوم، ارزش ها و مکان خوب یا درست باشد در همه زماناگر چیزی  

نمی نوع دوستی  یا  از خوبی صداقت  مثال،  نیستند؛  ما  امیال و عواطف  و  محصول  امیال  با  توان 
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ها  عواطف خود فروکاست؛ چهارم، شیء عینی عضوی از موجودات این جهان است؛ بنابراین، ارزش 

مجموع از  شیئی  باشند)وین باید  خود  موصوفات  واقعی  ویژگی  باید  یعنی  باشند؛  جهان  ه 

 (. 2005 :49، [Wainwright]رایت

آدامز در تحلیل رابطه دین واخالق، در عین وابسته انگاشتن اخالق به دین در دو حوزه وجودی  

متمایل  دین  از  اخالق  استقالل  و  تمایز  به  معنایی  و  معرفتی  نسبت  بحث  در  هنجاری،    و 

(. آدامز تحت تاثیر نظریه اخالق کانتی هم قرار گرفت. در همین 1999[،  Adamsشود)آدامز]می

ها دین اخالقی عقالنی تهی از مبدا الهی  راستا کانت اخالق را اساس دین دانسته و برای انسان

و   کانت  توسط  هستی  از  زدایی  راز  و  الهی  حقایق  کردن  انسانی  همان  این  است.  کرده  تجویز 

توان  می  (. البته از برخی کلمات آشکار او245:  1387گرایی است)قربانی،  نتیجه آن نسبی  ترینمهم

ترین انگیزه آدامز از ورود به بحث رابطه دین و اخالق، تبیین چگونگی  چنین استنباط کرد که اصلی

 (. بر همین اساس 14-1  :1396آرام،  ؛  اخالقی زیستن کسانی است که به خدا ایمان ندارند)جوادی

الهی بیشتر به اخالق تاکید نموده و اشاره کرده    است که رابرت آدامز در تحریر جدید از نظریه امر 

 (. 249:1999ای است که قوام الزام اخالقی متکی به اوامر الهی است)آدامز،که نظریه امر الهی نظریه 

به دین است.  در محتوای نظریه امر الهی، رابرت آدامز در اصل معتقد به وابسته بودن اخالق  

کند که بر این نکته تأکید دارد که هرگونه استقالل فکری انسان در وضع می   خود آدامز چنین بیان 

و فهم اصول و قوانین اخالقی مستلزم محدودیت اراده، قدرت و سیطره خداوند است. طبق نظر 

ب، این همانی الزامات  اند. دلیل وی برای اثبات این مطلایشان الزامات اخالقی وابسته به اوامر الهی

توان گفت که از نظر آدامز الزام  می  اخالقی با اوامر الهی است. همچنین در تبیین الزامات اخالقی

الزامات اخالقی چیزی است که باید جدی گرفته شوند و باید -1اخالقی پنج خصوصیت بارز دارد: 

کنند و دیگران نیز  می  ند احساس جرمگذارمی  افرادی که الزام اخالقی را زیر پا  -2  ؛مراقب آنها بود

الزام اخالقی چیزی است که    -3کنند؛  می  شوند او را مالمتمی  وقتی از زیرپا گذاشتن آن باخبر

ای باشد که دلیلی  الزام اخالقی باید به گونه -4تواند انگیزة متابعت از آن را داشته باشد؛  می  یک فرد

بخشی از نقش الزام و خطای اخالقی این است که اجرای الزام  -5برای متابعت کردن فراهم سازد؛  

 (. 235: 1999اخالقی و واکنش در برابر اعمال خطا باید به تلقین گردد)آدامز، 

سمانتیکی) روش  از  مطالب  تبیین  در  آدامز  زمینه  این  که  Semanticsدر  معناشناسی  یا   )

بسته بودن اخالق بر امر الهی میان مفاهیم کند و در وامی  برگرفته از فلسفة تحلیلی است استفاده
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اما آدامز، با وجود وابسته دانستن اخالق به دین در دو حوزه    .شودمی  ارزشی و الزامی تفاوت قائل

معتقد   از دین  استقالل اخالق  به  معناشناسی،  از نسبت شناختی و  وجودی و هنجاری، در بحث 

حوزه   با  رابطه  در  وجمی  «وجودی »است.  گفت  واقعیات توان  آن،  اساس  بر  و  است  ودشناختی 

ها داریم، کامالً مستقلند. آنچه اخالقی اموری عینی هستند که از هرگونه باوری که ما درباره آن 

گردد، حتی  داند، تعیین نمیدرست است به این واسطه که من یا هر کس دیگری آن را درست می

اخالق هنجاری، احکامی    «هنجاری »حوزه    اگر در مورد آن توافقی گسترده وجود داشته باشد. در

درباره این که چه چیز خوب و چه چیز بد است یا چه کاری درست و چه کاری نادرست است، 

با پذیرش برخی  گرایی معرفتنسبیت  «شناختینسبت»شود. بحث  مطرح می  شناختی در اخالق، 

کند. در همین می  ری توجهپذیهای معرفتی مانند صدق و توجیههای اخالقی بر حسب ارزش تفاوت

راستا آدامز، برخالف نظریة امر الهی سنتی، معتقد است که مفاهیم اخالقی واقعیت عینی دارند. 

آدامز، معتقد اند. بنابراین  رو به امر الهی وابسته نیستند؛ اما الزامات اخالقی وابسته به اوامر الهیازاین

نامد، دارای می   الهی اصالح نشده  ها را نظریات امر است نظریات قبل از وی در این مورد، که آن 

ها لفه مؤکند و معتقد است این  می  مشکالتی است. وی چندین مولفه را در رابطه با این نظریه بیان 

موجب اصالح شدن نظریه ی امر الهی و مبری شدن این نظریه از انتقاداتی است که بر آن وارد 

تقریر رابرت آدامز این است که اول دامنه وابستگی اخالق  (. در واقع7: 1389شده است)گلستانی، 

کند. ثانیا این می  به دین را به مفاهیم الزامی اخالق مانند باید و نباید و درست و نادرست محدود

داند، نه در معنای آنها. سرانجام اینکه در مورد مفاهیم ارزشی می  وابستگی را به ماهیت آنها مربوط 

  (. آدامز 114:    1388بد( به استقالل اخالق معتقد است)موسوی،    نند خوب وبه معنای خاص )ما

 گوید: می

»انتظار ما آن است که اوامر الهى را نیز به گونهاى تلقى کنیم که واجبات اخالقى 

که در ضمن آنها بیان مىشود و غیر مؤمنان خود را مشمول آن مى دانند، به عنوان  

 (.  43 :2002صادر شده است فهم کنند«)آدامز، اوامر الهى که خطاب به آنان 

هاى اخالقى مبتنى بر نظریه امر الهی در این امر که چه مقدار مسئولیت  از نظر ایشان، نظام 

براى ما قائلند، با هم اختالف دارند. بعضى سعى دارند در قالب احکام صریحی که در جامعه دینی  

زندگى افراد نیز تعیین تکلیف کنند. از این جهت  المکان براى جزئیات  به مردم یاری دهند، حتی
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از   بسیاری  نیستیم  اخالقى  نظام  گونه  این  طرفدار  ما  اما  سازند،  مى  محدود  را  مسئولیت  قلمرو 

 (. 71  نظریات امر الهى، به مراتب مسئولیت بیشتری براى ما قائلند)همان:

 نظریه امر الهی از دیدگاه اشاعره

کالمی اهل سنت و پیرو مکتب کالمی است که تالش نمودند در مورد نظریه های  اَشاعِره از گروه

الهی دیدگاه  الهی  ها و موضع امر  اینکه امر  با توجه به  در عالم اسالم گیری خود را اعالم نماید. 

بیشتر در عرصه علم کالم اسالمی با عناوین چندی از جمله در حول محوری بحث حسن و قبح 

ای که »کمتر کتاب گسترده مطرح شده است به گونه   بسیار جدی و  عقلی یا شرعی به صورت

(. در 9:  1377کالمی است که پیرامون آن بحث نکند و از کنار آن بی تفاوت بگذرد«)سبحانی،  

که امر و نهی خداوند مثبِت   کنندمی  راستای تبیین و ترسیم امر الهی اشعریان بر این امر تاکید

نیست که خوبی و بدی در ذات افعال نهفته باشد و کار شرع صرفاً   نیکی و بدی افعال است. چنین

کشف آنها و کنار زدن پرده از روی واقعیت باشد. به تعبیر شایع و رایج میان اشاعره: »الحسن ما  

گویی  گویی فرمان دهد، دروغحسََّنه الشرع و القبیح ما قبََّحه الشرع«. بنابراین، اگر خداوند به دروغ

،  گردد)مصباح یزدیناپسند و زشت میگویی نهی نماید، راست گفتن  و اگر از راست  خوب خواهد شد

1391 :89  .) 

تصریحات زیادی از اشاعره وجود دارد که منظور از انکار حسن و قبح و استحقاق مدح و ذم،  

خداوند  توان از طریق حکم عقل به ثواب و عقاب از ناحیه  میمدح و ذم در حکم الهی است و ن

متعال پی برد. طبق این تصریحات، آنچه معروف است که اشاعره منکر استحقاق مدح و ذم عقل  

و عقال نسبت به اعمالی چون عدل و ظلم و مانند آن هستند اشتباه بوده، و این نسبت ناصحیح 

است. کلمات اشاعره در اینکه مراد از حسن و قبح چیست، کامال مضطرب و متشتت است؛ لذا با  

توجه به این اضطراب کلمات، نسبت دادن یک معنا و مطلب مشخص به آنها بسیار مشکل است؛ 

ولی با توجه به مبنای جبرگرایانه اشاعره، شاید نسبت دادن انکار اصل درك عقلی حسن و قبح به  

 (. 164-162: 1387توجیه نباشد)آهنگران، آنها بی

آورند و برای عدل الهی  می  عدیل و تجویز«اشاعره در آثار خویش، حسن و قبح را ذیل بحث »ت 

نقش مهمی قائلند البته صفت عدل نزد اشاعره برخالف معتزله مهمترین صفت الهی نیست؛ بلکه  

این صفت تابع قدرت و اراده خداوند است. خداوند قدرت مطلق است و امر کننده و نهی کننده  
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بخواهد که  کاری  هر  ندارد،  وجود  خدا  بدمی  مافوق  انجامتواند  کسی  رضایت  و  اجازه   ون 

سوره انبیا اشاره شده است: »لَا یُسْأَلُ عَمََّا یَفْعَلُ    23(، این امر در آیه  66:  1391دهد)ملک مکان،  می

  1وَهُمْ یُسْأَلُونَ«

باشد بلکه شرعی است و انسان برای تشخیص میقاد دارند حسن و قبح افعال ذاتی ن اعت اشاعره

  : 1376طور تعبدی بپذیرد)مطهری،  آن نیازمند راهنمایی شرع است و باید حسن و قبح افعال را به

طور مطلق منکر حسن و قبح آید که آنان بهمی( از محتوای نظریه امر الهی اشاعره چنین بر19-21

وقت به مدح و یا ذم نسبت به هیچ کاری را حکم صادر    هستند. یعنی از دیدگاه آنان عقل بشر هیچ

کند که یک عمل، موافق با غرض یا طبع و یا دارای مصلحت است؛  نماید؛ البته عقل درك مینمی

گیرد و همچنین است  دهنده آن عمل، حکم به مدح عقل و عقال صورت نمی  ولی در مورد انجام

 (.  165-164: 1387)آهنگران، کم به مذمت در مورد کسی که مرتکب کار ناپسندی بشودح

کند که حوزه قدرت عقل محدود به احکام نظری است اما در حوزه  می  ابوالحسن اشعری بیان

احکام عملی، عقل هیچ حکمی درباره حسن و قبح افعال و انگیختن انسان به فعل و ترك آنها  

یه دیدگاه مشترك اشاعره، اساساً برای قول به وجوب عمل یا ترك عمل، تنها  کند. بر پاصادر نمی

نماید،  معیار امر خداوند است و نمودِ افعال اعتباری ندارد. بنابراین، حتی اگر عملی به ظاهر قبیح می

در . (71م: 1955اگر توسط خداوند انجام گیرد، یا خداوند بر آن امر کند، حَسَن خواهد بود)اشعری، 

تبیین دیدگاه و رویکرد اشاعره گفته شده برخی افراد که معتقد و دین باور نیستند، در برخی امور  

نمایند و این در حالی است که اگرحسن و قبح به دلیل تعلق امر شارع می به حسن یا قبح اعتراف

ن و قبیح  طور کلی منکر حسشد. این ادعا که اشاعره به می  مقدس بود، نباید چنین اعترافی انجام

شود. از دیدگاه اشاعره، هیچ عملی نه مقتضی تحسین عقلی هستند، از کالم مورخین استنباط می

عقل است، نه تقبیح آن، بلکه حکم به حسن و قبح منحصراً مستفاد از شرع است. از جواب کسانی 

بت به حسن  شود اشاعره منکر درك عقل نساند نیز معلوم می که درصدد رد ادعاهای اشاعره برآمده

و قبح هستند تا جائی درك حسن و قبح عقلی از جمله امور ضروری و مورد درك هر عاقلی است؛  

بنابراین   (.83ق:  1421حلی،  است) لذا اگر کسی به انکار آن بپردازد، گوئی منکر یک امر ضروری شده

بی الهی وابستگی مفهومی نیست، بلکه  الهی اشاعره در خصوص حسن و قبح  شتر بر  نظریة امر 

 باشد. می اساس وابستگی وجودشناختی اوامر اخالقی بر ارادة خداوند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%87
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توان چیزی ـ حتی افعال انسان ـ  کند، خدا آفریننده هر چیزی است و نمیمی  اشعری تصریح

  2را خارج از خواست و اراده خدا دانست؛ همانگونه که در قرآن کریم آمده است: »فعالَّ لما یرید«

اش نیست، واقع شود؛ زیرا تواند آنچه متعلق ارادهعالوه بر اینکه قلمرو قدرت و سلطه خداوند نمی

در این صورت مستلزم دو امر است: اثبات سهو و غفلت در خداوند و نیز اثبات عجز و سستی در او. 

 (. 24ق: 1397)اشعری، 

حسن و قبح اعمال، یکى این   هاى اشعری در باب افعال و فرامین الهی در زمینهاز استدلل

است که اگر حکیمانه بودن افعال الهى به امورى جز خود افعال نسبت داده شود، لزمه آن قول به  

شود، یا قدیمند ها فرض مىقدیم بودن جهان است، زیرا عللى که حکمت افعال الهى مبتنى بر آن

کشد، شت و این به تسلسل باطل مىیا حادث. اگر حادث باشند، خود به علل دیگرى نیاز خواهند دا

اى نادرست  اما اگر قدیم باشند، فعل خداوند؛ یعنى جهان آفرینش نیز باید قدیم باشد و این عقیده

کند، بر این اصل استوار است که مبانى است. همه مباحثى که اشعرى در باب عدل الهى طرح مى

 . (71م: 1955)اشعری، ى جارى دانستحاکم بر نیکى و بدى افعال آدمیان را نباید بر فعل اله

توان از رویکرد و اندیشه ابوالحسن اشعری درباره فرمان می  از منظر پژوهشگر حاضر، چیزی که 

و اراده الهی فهمید، این است که وی اراده را صفتی ایجابی، قائم به ذات و قدیم دانسته و اعتقاد  

ضداد اراده مثل؛ سهو، کراهت و آفاتی نظیر دارد اگر خداوند مرید نباشد، واجب است به یکی از ا

اینها متصف شود. وقتی محال است خداوند همواره به ضد اراده متصف شود، پس همواره مرید  

وجه چیزی را اراده نکند؛ چراکه اگر خداوند هیچآید در غیر این صورت به بوده است؛ زیرا لزم می

ده قدیم باشد؛ زیرا عدم قدیم نیز مانند حدوث  همیشه به ضد اراده موصوف باشد، باید آن ضد ارا

گاه چیزی را اراده نکند و این باطل است. بنابراین با  رو باید خداوند هیچقدیم محال است. ازاین

 نوعی دوگانگی در بیان و تصور اشعری در مورد امر و اراده خداوند مواجه هستیم.

 نظریه امر الهی اشاعره و جایگاه اخالق در آن 

انجام شده، دیدگاه اشاعره در ذیل نظریه امر الهی و در حوزه اخالق های اس مجموع بررسیبر اس

 در دو بخش »حسن و قبح« و »الزامات اخالقی« قابل بررسی و استنباط است. 

در بررسی رویکرد اشاعره در زمینه توجه به حوزه مطالعات اخالقی پیش از این که به تعیین 

ای ها بپردازیم، پارههای تحصیل یا دوری از آنمصادیق صفات و اعمال خوب و بد و معرفی راه
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 -سوالت بنیادین مطرح هستند که بر دیگر مباحث اخالقی رجحان دارند و بیشتر ماهیت اخالقی  

 ها به صورت ذیل قابل طرح است:النی دارند. برخی از پرسشعق

 چیستی و واقعیت مفاهیم اخالقی چگونه است؟ -

 نقش دین در عرصه اخالق و تربیت اخالقی چگونه است؟ -

 نقش و جایگاه اخالق در امر و فرمان الهی چگونه است؟ -

رشاد وحی، بسیاری از طوری که بدون ادر اصل دین، تحقق اوصاف اخالقی نقش ندارد؛ به 

با خداوند    -احکام اخالقی   انسان  انسان ناشناخته    -به ویژه امور مربوط به رابطه اخالقی  برای 

ماند. نقش مهم دیگر دین، در عرصه اخالق و تربیت اخالقی است. معرفت اخالقی درصورتی می

ا باشد. علوم عملی که  را هم در پی داشته  از جمله ارزشمند است که تربیت اخالقی  خالق هم 

یابد. برای چنین تحولی،  آنهاست، اگر منشأ و اساس تحول عملی و روحی فردی شد، ارزش می

 معرفت اخالقی کافی نیست؛  

درباره رابطه دین و اخالق دو دیدگاه کلی وجود دارد. برخی اصول و قواعد اخالقی را وابسته  

رند. دیدگاه اول که از آن به نظریه امر الهی  دانند ولی برخی چنین نظری ندابه امر و نهی الهی می

دانان اسالمی و غربی طرفدارانی داشته است. ایشان برای اثبات دیدگاه  شود در بین الهیتعبیر می

اند. طرفداران دیدگاه نخست که به ذاتی بودن حسن و قبح نیز  خود دلئل مختلفی را مطرح کرده 

ند. عدم قبح تکلیف به مالیطاق و مالکیت مطلق خداوند از ااعتقاد دارند، این دلئل را نقد کرده

 (. 1391مهمترین دلئل طرفداران دیدگاه دوم است)حمیدی: 

از دیدگاه پژوهشگر حاضر، تصور اشاعره بر این است که خرد ناتوانتر از آن است که حسن و  

  .مک و بهره بگیریمقبح افعال و اصول اخالق را درك کند، و باید در این مورد از وحی و شرع ک

گویند تمام  دانند و میناتوان می این گروه عقل را از درك حسن و قبح افعال به طور کامل عاجز و

اصول اخالقی را باید از شرع آموخت. آنچه مسلم است این است که در تشخیص حسن و قبح هم 

از ظرفیت و توان    به عقل باید رجوع کرد و هم به شرع. در مواردی که تشخیص حسن و قبح خارج

 کمک گرفت.  عقل باشد باید از شرع نیز بهره و

 

 



  
806 

 گیری بحث و نتیجه

مطالعه حاضر با محوریت تبیین نظریه امر الهی رابرت آدامز و اشاعره در حوزه اخالق انجام شد. بر  

با دیدگاه اشاعره    با محوریت اخالق در مقایسه  الهی آدامز  همین اساس خصوصیات  نظریه امر 

 تبیین شد و انتقادات وارد شده به این دو نظر تشریح گردید.  

توان گفت که رابرت آدامز در حول محور نظریه امر الهی در مطالعه، میبر اساس نتایج این  

  اصل معتقد به وابسته بودن اخالق به دین است. در این زمینه با تقریر سنتی این نظریه یکسان 

باشد؛ ولی در نوع و کیفیت وابستگی و روش تشریح و تبیین مطالب با آن تفاوت دارد. بدین  می

کند می  مطالب از روش معناشناسی که برگرفته از فلسفة تحلیلی است استفادهلحاظ ایشان در تبیین  

اما آدامز،    .شودمی  و در وابسته بودن اخالق بر امر الهی میان مفاهیم ارزشی و الزامی تفاوت قائل

با وجود وابسته دانستن اخالق به دین در دو حوزه وجودی و هنجاری، در بحث از نسبت شناختی  

، به استقالل اخالق از دین معتقد است. بر اساس این یافته از نظر آدامز جواز و خطای  و معناشناسی

اخالقی به خداوند بستگی دارد و خطای اخالقی همان مغایر بودن با امر و اراده خداوند است که 

 داند. می بندگان خود را دوست دارد و کاری را که خداوند امر کند و با آن موافق باشد، جایز

های این مطالعه، نظریه رابرت آدامز از میان مفاهیم اخالقی، فقط ناظر  چنین مطابق یافتههم

است و بیشتر مفهوم خطای اخالقی را مورد توجه قرار داده است. عالوه به مفاهیم الزامی اخالق  

ت. داند که دین در آن حاکم اسنظریه امر الهی را برای محیطی مفید و کاربردی می بر این آدامز

نه معرفت نموده است  تبیین  از دیدگاه معناشناختی  را  الهی  اوامر  آدامز  به همچنین  شناختی؛ که 

عینی صفات  تحقق  بررسی  که  متافیزیک؛  نه  و  بپردازد  اخالقی  قضایای  و کذب  بررسی صدق 

 اخالقی را هدف خود قرار دهد.  

نمود تا با ارائه پاسخی قابل های این مطالعه این است که رابرت آدامز تالش  از دیگر یافته

قبول به بخشی از مسأله ارتباط دین و اخالق، تقریری از نظریة امر الهی ارائه کند که نقاط ضعف  

و ایرادات رایج قبلی که به تقریرهای این نظریه ارائه شده بود اجتناب کند و عالوه بر این، مزیت 

ز حضور خداوند در حوزه اخالق را دارا باشد. اما های اخالقی و نیو برتری این نظریه در زمینه الزام

به خاطر مواجهه این تقریر با برخی ایرادات، در مرحلة بعد با جداسازی مباحث معناشناختی از مباحث  
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متافیزیکی، نظریة امر الهی را در سطح متافیزیک ارائه کرد که در آن ماهیت درستی و نادرستی  

 . ودن با اوامر الهی دانستاخالقی را مستلزم همسو و ناهمسو ب

در حول محوری بحث   نظریة امر الهی را بیشترعالوه بر این مطابق نتایج این پژوهش، اشاعره  

در خصوص حسن و قبح الهی وابستگی   نمایند و معتقدندمی  حسن و قبح عقلی یا شرعی تبیین 

 باشد.می  ارادة خداوندختی اوامر اخالقی بر  ستگی وجودشنامفهومی نیست، بلکه بیشتر بر اساس واب

دانند و این درست به نظر  می  ها را امری قراردادی محضاشاعره در زمینه افعال، همه حسن و قبح

 رسد.  نمی

اش بر تبیین اجتماعی از لزوم اخالقی ترین اشکال نظریة امر الهی آدامز بنیاد نهادن نظریه اصلی

کند که نسبت به برخی افعال تکالیفی را احساس میتوان گفت که فرد می  است. در تبیین این امر

همچنین بر طبق محتوای مباحث  حتی با فرض یگانه بودن انسان در جهان این تکالیف وجود دارند.  

رسد اشاعره در ذیل نظریة امر الهی می  مطرح شده در زمینه مباحث کالمی اشاعره، چنین به نظر

تی اوامر اخالقی  بیشتر مبتنی بر وابستگی وجود شناخ  و در قالب حسن و قبح، حسن و قبح الهی را

دهد می  دانند نه وابستگی مفهومی. این استدلل ضعف خود را از این لحاظ نشانمی  دبر ارادة خداون

به خداوند  نیز وابسته  ریاضی  از جمله فیزیک، شیمی و  این اساس قوانین علمی مختلف  بر  که 

همواره    مور مسلم، حتمی و اقتضائات جهان مادی هستند وهستند؛ در صورتی که این قوانین از ا

توان گفت انسان نیز به  اند. به همین صورت می ها ساری و جاری بوده این قوانین در همه دوران

طور فطری و ذاتی چنان آفریده شده است که همانگونه که به طور ذاتی حیوانی صاحب اندیشه و 

 . موجودی اخالقی استتفکر است، به صورت ذاتی 

یکی دیگر از اشکالت نظریة امر الهی آدامز مربوط به تبیین الهی آدامز از خوبی است، جهت  

وجودشناختی   معیاری  بر  مبتنی  است  مجبور  نهایت  در  اخالقی،  مسأله خودسرانگی  از  خودداری 

دینی و درخور توجه ارائه  ای  داند، نظریهگردد. البته آدامز از این حیث که غایت اخالق را خداوند می

نگرش  مبنای  از  که  هنگامی  ولی  است،  سؤال نموده  انسان  اخالقی  تصور می   های  چنین   شود، 

ترین اشکال  تواند پاسخی الهیاتی به آن ارائه کند. از این رو یکی از اصلیشود که آدامز نمیمی

قی، وی الزامات اخالقی را نظریة آدامز این است که با وجود پذیرفتن واقعیات عینی مفاهیم اخال

 . داندنمی از آنها قابل استنتاج
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الهی آدامز، نظریه امر الهی   مطابق نتایج این مطالعه، با وجود ایرادات وارد شده بر نظریه امر

باشد. در می  اصالح شده ایشان تا حدی از نقدهایی که به نظریه امر الهی سنتی شده است به دور

توان گفت که در حول محور نظریه امر الهی هیچ یک از دو دیدگاه  می   چنیننقد این دو نظریه  

اند تعامل اخالقی اند و  نتوانسته پاسخ مناسبی را برای ترسیم و تبیین رابطه دین و اخالق ارائه نداده

 خدا و خلق خدا را به طور شفاف و واضح ترسیم نمایند. 

ای این نظریه و شبهاتی که مطرح شده این ترین پاسخ به ایرادهرسد که مناسببه نظر می 

تر دقت شود. اگر نیک بنگریم،  های اخالقی بیشتر و عمیقاست که در شناخت حسن و قبح و ارزش 

بر اساس تعقل است.  ارزش اخالقی، مصلحت واقعی فرد و جامعه  خواهیم دید که مالك کلی 

. در این راستا مطابق بیان مصلحت، یعنی هر چیزی که موجب کمال و صالح واقعی انسان است

گویی است، موضوع حکم اخالقی نیست، گویی صرفاً از آن جهت که راستمصباح یزدی، راست

بلکه از آن جهت که آدمی را به سعادت و کمال رسانده و مصلحت واقعی او و جامعه را تحقق  

 وان مثال »راستگوید این موضوع دارای قیودی پنهانی است؛ به عنبخشد، خوب است. عقل میمی

باشد، خوب است«) مفید  برای مصلحت واقعی و سعادت حقیقی فرد و جامعه  مصباح  گفتنی که 

 (. 166ـ  164: 1391یزدی، 

 هانوشت پی

 شوند.شود و آنان بازخواست می کند بازخواست نمی ]خدا[ از آنچه می  .1
 کند.« : »آنکه هر چه بخواهد، می16بروج/  .2
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