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چكیده

نسبیگرایی اخالقی از مهمترین مباحث در فلسفة اخالق است که چالشها و واکنشهای
فراوانی در نگاه مؤمنانة اخالقی و پسا ساختارگرایی اخالقی به وجود آورده است ،در حوزة
اصول و ارزشهای اخالقی از مبانی هستی شناختی و انسانشناختی و معرفتشناختی با
رویکرد فلسفی ،کالمیبهره برده ،بهطوریکه اموری همچون :شکگرایی ،عقلگرایی،
کثرتگرایی ،نسبیت در معرفت و شناخت ،عقلگرایی خود بنیاد غیردینی ،خاستگاه آن
هستند.
این دیدگاه فلسفی و کالمی ،اخالق عملی را پایهگذاری کرده است که تحت تأثیر آن،
انسان معاصر از کمال حقیقی که در منابع اسالمی از آن خبر دادهشده است ،محروم گردید؛
زیرا گرایشهای انسانی به مبانی و پیامدهای نسبیتگرایی اخالقی از یکسو و ابتال به
پیامدهای آن از سوی دیگر ،موجب دور شدن انسان از آموزههای وحیانی ناظر بر اخالق
مطلق و عینی است که البته در آیات و روایات از آن خبر دادهشده است .دراین مقاله ،با
شیوة تحلیل ،تبیین و تطبیق ،مبناها و پیامدهای نسبیتگرایی اخالقی را بهایات و روایات
ارجاع داده و نتیجة آن ،اثبات ناکارآمدی نسبیتگرایی و ذهنیت گرایی در اصول اخالقی،
نسبت به هدف نهایی اخالق خواهد بود.
کلیـدواژههــا :مطلقگرایی ،نسبیتگرایی ،پلورالیسم ،سکوالریسم اخالقی ،قرآن ،روایات.
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مقدمه
علم اخالق در نخستین گام ،راه تشخیص فضائل و رذایل و اتصاف به فضائل و دوری از رذایل را
به انسانها میآموزد .پس از تأثیرگذاری گسترده و عمیق بر زندگی انسان در حوزههای مختلف،
بحثهای فلسفی و کالمیدر راستای آن علم در جهان معاصر مطرح شد ،یکی از بحثهای
مرتبط آن علم ،بحث مطلق و نسبیگرایی در اصول و ارزشهای اخالقی است.این بحث نظری
با رویکرد فلسفی و کالمیبه دلیلاینکه پایه و اساس اخالق عملی است مورد هدف واقع گرفت
تا نظریة درست ،در راستای مسائل مطرح شده با توسل به منابع اسالمیاستخراج شود که جهت
دهندة اخالق عملی است.
اهداف موردنظر با محوریت بررسی مبناها و پیامدهای نسبیتگرایی اخالقی از منظر قرآن و
حدیث و همچنین تبیین فلسفی و کالمیمبناها و پیامدهای اخالق نسبی و نقد و نظری بر اساس
آیات و روایات موردتوجه قرارمیگیرد.
طرح مسئله

گفتگو دربارة مبانی فلسفی و کالمیاز بعد تأثیر در سرانجام انسان اهمیت فراوانی دارد .بیتردید
آنچه در مرحلة عمل کاربرد و حضور دارد ،دستورالعملهای اخالقی است و بحثهای فلسفی و
منطقی دربارة اخالق ،واجد چنین دستورالعملهایی نیستند ،اما مسیری کهاین مبانی برای اخالق
تعیین میکنند ،تأثیر بسیار زیادی در تدویناین دستورالعملها دارند؛ بنابراین تفاوت در اصول و
ارزشهای اخالقی ،به تفاوت در دستورالعملها نیز میانجامد ،اینجاست که مبناها و پیامدهای
نسبیتگرایی اخالقی دغدغة اصلیاندیشمندان فلسفی و کالمیشد .از این رهگذر ،نسبیتگرایی
اخالقی ،نظریهای در باب معرفتشناسی گزارههای اخالقی است (جوادی ،5731 ،ص.)591
طرفداران آن ،مکاتب اخالقی غیر توصیفی هستند و براین عقیدهاند که اعتبار همة احکام اخالقی
شرایطی دارد واین احکام ،با نظر به همان شرایط معتبرند ،طوریکه اگر آن شرایط را از هر جمله
اخالقی حذف کنیم ،جملة اخالقی متناقض با آن نیز میتواند در شرایط دیگر قابلقبول باشد.
مثالً :به نظر بعضی از نسبیتگرایان اخالقی حکم اخالقی"حجاب برای زنان خوب است "تنها
برای جامعه خاصی اعتبار دارد ،پس میتوان پذیرفت که"حجاب برای زنان خوب نیست "و نیز
برای جامعة دیگر همینقدر معتبر است(مصباح ،مجتبی ،5731،ص  .)79ازاینرو توجه و پیگیری
مبحث نسبیگرایی اخالقی و پیامدهای چالشبرانگیز آن ،بهویژه برای معتقدان به ادیان توحیدی
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و الهی از منظر وحی ،ضروری و اساسی به نظر میرسد .حال ،با پذیرفتن نسبیت ،چگونه مبانی
فلسفی و کالمیآن ثابت میشود؟ با بهرهگیری از مبانی نسبیتگرایی اخالقی ،پیامدهای آن
چگونه است؟
پس از بهرهگیری از پاسخ آن پرسشها ،به بررسی مبانی و پیامدهای نسبیتگرایی اخالقی از
نگاه قرآن و حدیث خواهیم پرداخت.
اخالق در معرفتشناسی

معرفتشناسی اخالقی نمونهای از معرفتشناسی مقید یا مضاف است که به راههای معرفت
به مفاهیم و قضایای اخالقی میپردازد .ازاینجهت تعریفی از اخالق مطلق و اخالق نسبی ارائه
داده است.
 .1اخالق مطلق

اخالق مطلق به اخالقی گفته میشود که در هیچ شرایطی تغییر نمیکند و هیچ استثنا هم ندارد
(مصباح،محمدتقی ،5731 ،ص .)531دیگراینکه مطلقگرایان به اصول اخالقی غیرقابل اغماض و
غیرقابل نقض اعتقاد دارند(پویمن ،5733،ص.)51
 .0اخالق نسبی

نسبیگرایی اخالقی نگرشی است که بنا بر آن ،هیچ حقیقت مطلقی در اخالق وجود ندارد؛ و
داوریها و آرمانهای اخالق وابسته به عوامل اجتماعی ،تاریخی ،شخصیاند ،به بیان جامعتر
میتوان نسبیگرایی اخالقی را چنین معنی کرد که حقیقتی نیست که برای همهوقت و همهجا
خوب باشد و یک دستورالعمل کلی و همیشگی وجود ندارد ،بلکه در هر زمان دستور اخالقی
باید به یک نحو خوب باشد (مطهری ،5731،ص.)715
انواع نسبیتگرایی اخالقی

انواع تقسیمبندی نسبیتگرایی اخالقی عبارتاند از :نسبیتگرایی توصیفی و هنجاری و فرا
اخالق(ادوارد مور ،5791 ،ص.)533-535
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 .1نسبیتگرایی توصیفی

نسبیگرایان اخالقی توصیفی معتقدند که باورهای اخالقی اصلی افراد و جوامع مختلف ،متفاوت
و حتی متعارضاند (فرانکنا ،5731 ،ص .)113نسبیتگرایی در شکل افراطی ،همة ارزشهای
اخالقی اساسی و پایهای را میان افراد و جوامع ،مختلف میداند ،اما در شکل معتدل معتقد است
که حداقل برخی از ارزشهای اخالقی اساسی و پایه متفاوت هستند (مصباح ،مجتبی،5731 ،
ص ،)511زیرا نسبیتی که ناظر بر شرایط واقعی است ،مانند":کشتن انسان بد است" ،نمیتواند
حکمیمطلق باشد وباقید "بی گناه" مطلق خواهدبود.
 .0نسبیتگرایی فرا اخالق

دراین نسبیتگرایی پسازآنکه توصیف و اثبات میشود که باورهای اخالقی افراد و جوامع،
متفاوتاند ،نتیجه میگیرد که هیچکدام ازاین گزارههای ارزشی ریشه در واقعیت ندارند.
نسبیگرایی فرا اخالقیاین پیشنهاد را که همیشه یک ارزشیابی اخالقی صائب وجود دارد
منکر است و ازاینرو ،همانند نسبیگرایی توصیفی ،شخص را منطقاً به گزارههای اخالقی متعهد
نمیکند(ادوارد مور ،5791 ،ص)531؛ زیرااین دیدگاه معتقد است که در مورد احکام اخالقی یا
ارزشی بنیادین الاقل هیچ رویهای عقالنی برخوردار از اعتبار عینی برای توجیه یکی در مقابل
دیگری وجود ندارد .درنتیجه ممکن است دو حکم بنیادین متعارض به یکاندازه معتبر باشند
(فرانکنا ،5731 ،ص.)31
 .3نسبیتگرایی هنجاری

نسبیتگرایی توصیفی از نوع "هست هاست"و نسبیت هنجاری از نوع"بایدهاست" (همان،
ص.)519این نوع نسبیتگرایی بهاین معنی است ،حال که از توصیف گوناگون بودن باورهای
اخالقی مردم به نسبیت فرا اخالق رسیدیم که مفاهیم ارزشی ریشه در واقعیت ندارند؛ پس بر
اساس نسبیتگرایی هنجاری آنچه برای یک فرد یا جامعه خوب است ،برای دیگری خوب
نیست ،حتی اگر موقعیت و شرایط مربوط مشابه باشد .یک دیدگاه به نسبیت هنجاری آن است،
در صورتی رفتار اخالقی را نادرست و مذموم میدانیم که شخص یا گروهی آن را چنین
بپندارند .ازاینجهت کسی که به دو قضیه متفاوت معتقد است نسبیگرایی هنجاری خواهد بود
(ادوارد مور ،5791 ،ص.)531
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اخالق مطلق و اخالق دینی

با توجه به آنکه اخالق مطلق تحت هیچ شرایطی تغییر نمیکند و استثناناپذیراست از یک
خاستگاه واحد جهت تشخیص خوبی و بدی برخوردار است و گزارههای ارزشی آن ریشه در
واقعیت دارند .اخالق دینی هم از یک مرجعیت دینی برخوردار است و آناینکه در اخالق دینی،
ارادة تشریعی خدای شارع ،منشأ اخالق بهشمار میرود و آن دو ارتباط طولی با یکدیگر دارند
(فنایی ،5731 ،ص.)51- 57
اخالق نسبی و اخالق سكوالر

در اخالق نسبی عواملی مانند زمان ،مکان ،سلیقه ،قرارداد ،عرف ،عقل در آنها تأثیرگذار بوده و
آنها را دستخوش تغییر خواهد کرد (برنارد ،5737 ،ص ،)19ازاینرو اخالق امری شخصی
خواهد بود ،در اخالق سکوالر هیچ منبعی جز انگیزههای درونی انسان یا عقل خود بنیاد او ،منبع
ارزشگذاری اخالقی نمیباشد (ساجدی ،5731 ،ص .)11ازاینجهت در طول همدیگر میباشند،
زیرا یکی از ویژگیهای اخالق سکوالر ،نسبی شدن ارزشهای اخالقی است ،بهاین دلیل که
همهچیز در جهان متغیر است؛ بنابراین ،اصول اخالقی حاکم بر آنهم باید متغیر باشد .از طرفی
اخالق دینی چون اصول ثابتی دارد ،باید کنار گذاشته شود و اخالق سکوالر که اخالق نسبی و
غیرثابت است ،جانشین آن شود .با نسبیت اخالق سکوالر ،اخالق به شکاکیت و پوچگرایی و
قرارداد گرایی منتهی میشود(سروش ،5717 ،ص .)1از طرفی تبعیت ارزشهای اخالقی از
تمایالت و ارادة انسان آرمانی نیست (فنایی ،5731 ،ص.)111
اخالق دینی و اخالق سكوالر

اخالق دینی و سکوالر به ترتیب بر محوریت دین و عقل بشری در بینش و گرایش انسان به
اخالقیات تأکید دارند ،در اخالق دینی ،دین جهت دهنده و تأکید کننده محسوب میشود و در
اخالق سکوالر فهم و برداشت انسان را مبنای عمل اخالقی قرار داده است .به تعبیر دیگر ،در
اخالق سکوالر ،ارادة تشریعی خدای شارع تابع اخالق است ،ولی در اخالق دینی ،منشأ اخالق
بهشمار میرود( همان،ص.)51-57
درواقع اختالف هواداران اخالق دینی و سکوالر ازآنجا ناشی میشود که گروه اول ،دینی
بودن اخالق را به معنی تبعیت ارزشها و باید و نبایدهای اخالقی از ارادة خداوند شارع میدانند
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و گروه دوم ،سکوالر بودن اخالق را به معنی تبعیت ارزشهای اخالقی از تمایالت و اراده انسان؛
غیر آرمانی دانستهاند (همان ،ص.)111-111
مبانی فلسفی و کالمینسبیتگرایی اخالقی

اخالق نسبی وسکوالر پدیدهای از تفکر لیبرالیسم و سکوالریسم است که خود را با مدار نیاز و
حرکت جامعة بشری تطبیق میدهد و با این نگاه که در اخالق سکوالر ،قبض و بسط ،شناور و
نسبی خواهد بود ،هماهنگی محتوائی اخالق نسبی و سکوالرکامال"روشن است و محتوای آن در
برگرفته از مبانی و پیامدهایی است که به شرح و نقد آن میپردازیم.
 .1کثرتگرایی اخالقی

بر مبنای کثرتگرایی اخالقی ،مکاتب اخالقی و بهظاهر متناقض اخالقی بر یکدیگر برتری
ندارند و همه به یکاندازه قابل قبول خواهند بود .قابل قبول بودن اخالقی مکاتب مختلف را
کثرتگرایی اخالقی مینامند.
کثرتگرایی اخالقی ،نوعی غیرواقع گرایی اخالقی در باورها ارزشهای اخالقی و به نوعی
رویکرد معرفتشناختی در حوزة احکام اخالق است .بر اساساین دیدگاه ،باورهای اخالقی
اموری عینی و واقعی نیست و تابع قرارداد و سلیقة افراد هستند و نمیتوانند با ناظر بودن به یک
امر خارجی ،قابل صدق و کذب باشند ،چنانکه میدانیم سلیقة افراد ممکن است متفاوت باشند
(مصباح ،محمدتقی ،5733 ،ص.)71
در کثرتگرایی اخالقی نوعی نسبیت انگاری ارزشی و نفی ضوابط عام و ثابت وجود دارد که
بر اساس آن ،امکان پذیرش و مقبولیتایدهآلهای اخالقی متفاوت ،در گسترة جغرافیایی و
فرهنگهای مختلف پذیرفته میشود .این نسبیت ارزشی ،البته منحصر در کثرت عرضی و
جغرافیایی نیست ،بلکه کثرت ناشی از گذر زمان و تنوع و تطور در ارزشهای اخالقی بهصورت
طولی در زمان نیز پذیرفته میشود (لگبهان ،ص.)57
بنابراین نتیجه میگیریم که مهمترین دلیل کثرتگراهای اخالقی ،همان غیرواقعی بودن
مفاهیم و ارزشهای اخالقی است .به اعتقاد آنها ،ارزشها ،تابع سالیق ،احساسات ،قرارداد افراد
بوده و نسبی هستند و داوری ارزشی امکانپذیر نیست.
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 .1 .1نظر قرآن و روایات

کثرتگرایی که از واحد بودن جوهر و تغییر پوستة دین دفاع میکند (دراز ،5731 ،ص ،)751از
نگاه قرآن الزم نمیآید ،زیرا در آیات ،ارزشهای اخالقی اقوام گذشته محکوم و مذمت
گردید"والتقتُلُوااوالدَکُم خَشیَتة اِمالقٍ ("..اسراء .)75/همچنین ازنظر خداوند دین و اسالمی
واقعی است که جامع جمیع مراتب باشد (طباطبایی ،ج  ،5731 ،5ص .)711حضرت علی(ع) در
خطبة  ،515کثرتگرایی را نفی نموده ،زیرا انتخاب غیر دین اسالم موجب شقاوت است
(دشتی ،5739،ص )151و در خطبة  ،51فقط سنت پیامبر(ص) را نافذ میداند (همان ،ص.)11
 .0شک گرایی اخالقی

با ظهور شکاکیت ،ارزشهای اخالقی ماهیت حقیقی خود را ازدستداده است .در حقیقت
شکاکان؛ منکران شناخت اخالقی نامیده میشوند .ازنظر آنها؛ ادعاهای اخالقی یا از اساس قضیه
نیستند و بههیچوجه قابلیت صدق و کذب را ندارند یا اینکه قضایای ناموجه و همیشه کاذباند.
در برخی موارد ریشة شکگرایی در اخالق ،همان شکاکیت در عرصة معرفتهای بشری است.
بهعبارتدیگر ،برخی شکگرایان ازآنرو در حیطة اخالقی ،شکگرا هستند که از اساس به
امکان حصول هرگونه شناخت ،شکّاکاند؛ اما شک گرایی اخالقی به معنای خاص خود به
کسی گفته میشود که تنها در حیطة مسائل اخالقی منکر شناخت هستند(برنارد ،5737 ،ص.)511
عالوه برشکاکیت اخالقی معرفتی که اصل معرفت در درستی یا نادرستی احکام و داوری
اخالقی را رد میکند ،شکاکیت اخالقی پیرهونی است که معرفت حاصلشده اخالقی را محل
تردید قرار میدهد(

p.11

 .)sinnott,شکگرایی اخالقی به معنای خاص خود ناشی از انشایی

دانستن گزارههای اخالقی است .کسی که به چنین دیدگاهی معتقد است ،صدق و کذب گزارة
اخالقی را نمیپذیرد .باید توجه داشت که هیچ مکتب اخالقی ،حقوقی ،سیاسی ،اجتماعی ،دینی
را نمیتوان بر شک گرایی استوار نمود ،اما شکگرایان در زندگی عملی خود ،اصول اخالقی
خاصی را مدنظر قرار میدهند و مطابق آنها رفتار میکنند .از آنجایی که شکگرایی به انکار
دین و اخالق دینی میانجامد ،الجرم در اخالق سکوالر نسبی هستند(کیوپیت ،5731 ،ص.)513
 .1 .0نظر قرآن و روایات

حسگرایان اخالقی پوزیتیویسمی بهواسطه حس وحاکمیت روحیة تجربهگرایی اخالقی در ورطة
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سفسطه و ظن وگمان و شک تصدیقی قرارگرفتهاند و از درک حقایق اخالقی عاجزند و نظام
اخالقی آنها جاهلی خواهد بود،زیرا"وانّ الظنَ ال یُغنی مِنَ الحَق شَیاً" ،ظن وگمان آدمی را ازحق
بینیاز نمینماید(یونس )71/و با گمان و وهم و خیال،کسی به جایی از اسرارعالم پی نمیبرد" ...
انّ یتّبعونَ االّ الظن وانّ الظنَ ال یُغنی مِنَ الحَق شَیاً" ( نجم .)13/آنان فقط ازگمانمهای بی اساس
پیروی میکنند .....قرآن و روایات افرادی از قوم نوح و هود "...اَفی اهللُ شکّ فاطِرِالسمواتِ

وَاالرضِ ("...ابراهیم )9/و قوم صالح "...ما یعبُدُ اباؤنا اِنَّنا لَفی شکٌّ("..هود )11/و قوم پیامبران
دیگر را به علت شک نسبت به معارف پیامبران الهی مورد سرزنش قرار داده است ،رسول
خدا(ص) بهترین حکمت نظری و عملی در پیشگاه خداوند را آن حکمتی میداند که شک و
دودلی در آن راه نداشته باشد (صدوق ،ج ،5731 :1ص.)57
 .3عقلگرایی خود بنیاد غیردینی

عقل بشری خود بنیاد در حل مسائل فردی و اجتماعی خود ،بینیاز از دین است .از اینجهت
تفاوت اساسی در بحث حسن و قبح عقلی در سدههای اولیه با بحث حسن و قبح عقلی در زمان
معاصر وجود دارد و اینکه درگذشته عقلگرایی در مقابل نصگرایی و سنتگرایی قرار داشت،
ولی در عصر حاضر ،استقالل عقل و جدایی اخالق از دین مطرح است ،یعنی اخالق سکوالر در
تعریف و توجیه ارزشهای اخالقی دین را کنار میگذارد (سربخشی ،5731 ،ص .)51با عنایت
به تبیین رفتارهای انسان از طریق عقل عملی ،عقلگرایی الیب نیتس معتقد است که ادراک
نظری مابعدالطبیعه از طریق مفاهیم فطری امکانپذیر است .از اینجهت عقل نظری و رفتارهای
اخالقی انسان متأثر از آن است ،از طرفی دیدگاه تجربیگرایی هیوم ناظر بر آن است که
ادراکات نظری از کانال حس مقبولیت پیدا میکند ،بدینوسیله عقل تنها منبعی برای معرفت
عادی از معنای عبارات تلقی میشود بدوناینکه قادر به شناخت واقعیت باشد(اسکروتن،5733 ،
ص .)15غلبة دو دیدگاه بر اخالق موجب ظهور ذهنیتگرایی ،شهودگرایی و نسبیگرایی
اخالقی شد که همگی اخالق را با شکاکیت و تخریب مواجه میکند؛ بنابراین چنین عقل خود
بنیادی منجر به نسبیگرایی اخالقی میگردد (کورنر ،5731 ،ص.)137
 .1 .3نظر قرآن و روایات

عقل خود بنیاد غیر وحیانی ،تشخیص حق از باطل را دشوارمیسازد ،الزم است مددی از وحی
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گرفته شود ،چنانکه خداوند در قرآن پیروی از وحی را موجب تشخیص حق از باطل

دانست"یاآیهاالذینَ آمَنُوا ان تَتّقوا اهللَ یجعل لَکُم فُرقانًا ("..انفال )19/و امام حسین(ع) کمال عقل
را در پیروی از وحی دانست (دیلمی و آذربایجانی ،5797،ص .)193حضرت علی(ع) میفرماید:
"ویُثِیروا لهُم دَفائِنَ العُقُول"(دشتی ،5739،خطبه،)5گنجینههای عقول ،بهواسطة درخشش وحی
ظاهر و خود را از غبارهای تیر و تار پاک و مطهرمیکند.
 .5نسبیت در معرفت و شناخت

یکی از پیامدهای نسبیگرایی اخالقی ،تسامح مطلق نظری و عملی است که مبنای این
تسامح"،نسبیت در معرفت و شناخت"است .طبق این مبنا ،هیچ معرفت و شناختی از قبیل معرفت
اخالقی و غیره ،یقینی و مطلق نیست؛ زیرا هیچ حقیقت مطلقی وجود ندارد .این مبنا در غرب از
اندیشههای پروتاگوراس است که معتقد بود حقیقت نسبی است و همهچیز همان است که به نظر
انسان میآید .وی اصل واقعیت را انکار نمیکرد ،اما گرگیاس و وفیست یونانی ،اصل واقعیت را
منکر بوده و بر این باور بود که اساساً واقعیتی وجود ندارد؛ اگر وجود دارد قابل شناخت نیست و
اگر شناخت پذیر باشد قابلانتقال به دیگران نیست(هاملین ،5731 ،ص .)1خالصه مبنای نسبیت
در معرفت و شناخت ،این است که حتی اگر واقعیتی وجود داشته باشد ،آدمیان در برداشت از
آن واقعیت ارزشی و غیر ارزشی گوناگون هستند و معیار مطلقی وجود ندارد که درست یا
نادرست ،حق یا باطل بودن برداشتهای مختلف را نشان دهد(اسالمی ،5735 ،ص.)51
 .1 .5نظر قرآن و روایات

نسبیت در معرفت اخالقی ،نوعی پلورالیسم معرفتشناسانه است و با شناخت عقالنی منطبق بر
وحی و الهام و مکاشفه در تضاد است .قرآن با بکار بردن تعبیر مخلصین در حق اولیای الهی

"سُبحانَ اهللِ عَمّا یَِصِفُونَ ،الّاعِبادَاهللِ المُخلصینَ"(صافات ، )519-511/معرفت اولیای الهی را یقینی

و مطلق میداند ،چنانکه سخنی از پیامبر (ص) آمده است "اللهُم ارنِی االشیاءَ کما هِیَ" (ابن ابی

جمهور احسایی ،ص .)571این نشان میدهد که معرفت حقیقی اشیاء آن طور که هستند ممکن
است ،چون اگر ممکن نبود درخواست آن از خداوند امری لغو و بیهوده مینمود .همچنین از
نگاه معصوم ،معرفتی که منطبق بر عقل عارف و نفس عزوف نباشد (جوادی ،5731 ،ص )11
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صادق نیست ،زیرا معرفتی که منطبق بر عقل عارف و نفس عزوف باشد؛ معرفت یقینی و مطلق
است.
پیامدهای فلسفی و کالمینسبیتگرایی اخالقی
 .1جواز تساهل و تسامح در نظر و عمل

از پیامدهای نسبیتگرایی اخالقی تساهل و تسامح در عمل و نظر نسبت به اصول و ارزشهای
اخالقی دیگران است .تساهل و تسامح در اینجا به معنی عدم مداخله و ممانعت یا اجازه دادن از
روی قصد و آگاهی به اعمال و عقایدی است که موردپذیرش و پسند شخصی نباشد (فتحعلی،
 ،5733ص.)57
بر اساس اصل تساهل مطلق ،هیچکس حق مداخله در کار دیگری و ممانعت از انجام کار
دلخواه او را ندارد .برای تساهل عملی ،جلوگیری از فساد و تباهی ،ممنوع است و بالطبع نابود
ساختن افراد و جوامع و تباه ساختن زمین مجاز است (مصباح ،مجتبی ،5733 ،ص.)533
از نظر مدافعان برهان اخالقی عینی و مطلقگرایی اخالقی ،نسبیتگرایی اخالقی به تسامح
میانجامد و این تسامح خیر جامعه را میافزاید ،یا موجب بقای نسل میشود(پترسون ،ص.)517
 .1 .1نظر قرآن و روایات

قرآن و حدیث معصومین(ع) ،تساهل و تسامح را به این معنی که هیچکس حق ندارد دیگری را
به دلیل عمل زشتی که انجام داده است مؤاخذه کند نفی کرده است ،چنانچه عدم دفع و منع
مردم از فساد را موجب تباهی زمین و فراگیر شدن فساد یادکرده است..."،وَلوالدَفعُ اهللِ الناسَ
بَعضّهُم ببَِعضٍ لَفَسَدَتَ االرضُ( "...بقره .)115/آیات زیادی در قرآن وجود دارد که نشان
میدهد ،بهواسطة عدم دفع مفسدان در هرزمانی و مکانی ،باید انتظار فاجعه و عذاب فراگیر را
داشت"،وتِلکَ القُری اَهلکناهُم لمَّا ظَلَمُواوَجعلنا لِمَهلِکِهِم مَوعِدا" (کهف.)19/

از نظر قرآن هرچند شایسته است در سخن گفتن و احتجاج با مخالفان تسامح ورزید.."،وَمَن

اَحسنُ قَوالًمِمَّن دَعا اِلیَ اللّهِ...اِدفَع بِالّتی هِیَ اَحسَنُ ( "...فصلت ،)77-71/ولی درهمان حال

نمیتوان کمترین عقبنشینی و تسامح و تساهلی نسبت به اصول و مبانی ارزشهای دینی داشت،
بلکه با حفظ اصول و مبانی باید تساهل و تسامح داشت ،چنانکه جمعی از اهل کتاب بودند که بر
اساس "میل و منافع یا تعصبهای خود"احکام خدا را تغییر دادند..."،تَجعَلُونَهُ قَراطیسَ تُبدُونَها
وتُخفُونَ کَثیراً ( ،"..انعام ،)95/همچنین در تفسیر این آیه به استناد روایتی از پیامبر (ص) در
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خصوص سؤال عدی بن حاتم از پیامبر(ص) که حضرتش فرمود :آیا میدانستید آنها ،به میل
خود احکام خدا را تغییر دادند (مکارم شیرازی ،5731 ،ص .)191از طرفی خداوند به پیامبرش
هشدار میدهد که تساهل و تسامح نسبت به تعالیم دینی میتواند بسیار خطرناک باشد و اگر امتی
نسبت به یکی از اصول خود کوتاه آید ،دشمن گستاختر میشود و خواهان کنار گذاشتن اصول
دیگر خواهد شد "،وَلَن تَرضی عَنکَ الیَهُودُ وَال النَّصاری حَتّی تَتَّبِع مِلَّتَهُم،قُل اِنَّ اهللِ هُو الهُدی"...
( بقره .)511/هدف کلی ادیان الهی برقراری عدالت اجتماعی است که زمینة تکامل اخالقی افراد
خواهد داشت ،اما جایی که عدالت اجتماعی و حقوق افراد را نادیده میگیرند ،تسامح و تساهلی
در کار نیست ،از اینرو میبینیم که پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) با قاطعیت نسبت به کسانی
که عمداً "متعرض حدود الهی میشدند ،برخورد قاطع داشتند که بهعنوان نمونه به دستور قتل
ابوعزه از سوی پیامبر (ص) (لسان الملک ،سپهر ،5731،ص )311و همچنین دستور پیامبر (ص)
در قطع ید زن سارق را میتوان اشاره کرد ( نهج الفصاحه ،پاینده ،5791 ،ص .)711
علی(ع)در نهجالبالغه ازجمله عوامل هالکت انسانها را بهواسطه عدم موفقیت در آزمایشهای

الهی و سلب مسئولیت ،هشدارمیدهد..."،وَلم یَجبُرعَظمَ أحَد من االمَم الّا بعد و بَالء...ومَا

استَدبَرتُم مِن خَطبٍ مُعتَبرٌ" (دشتی ،ص .)513برخورد قاطع امام حسین (ع) با ولید بن عتبه ،در
راستای بیعت با یزید که ناظر بر دفاع از ارزشهای اسالمی است میتواند دلیل محکمی بر رد
تسامح و تساهل باشد(طبری ،ج ،3ص .)151-153
 .0سلب مسئولیت

برخی از نویسندگان مانند اف.اچ .برادلی ،معتقدند که "مسئولیت"و"در معرض مجازات بودن"
به یک معنا است ،بر این اساس ،وقتی گفته میشود"زید اخالقاً مسئول فالن کار است" ،مانند
این است که گفته شود ،او در معرض مجازات اخالقی است (مصباح ،محمدتقی،5735،
ص".)511-515ارزشمندی"و"مسئولیت"دو رکن اساسی در داوری علم اخالقاند .مراد از
مسئولیت اخالقی ،مسئولیت در برابر پروردگاراست و نتیجة آن مجازات و کیفر اخروی است؛
اعم از اینکه مسئولیت و کیفر دنیوی وجود داشته باشد یا خیر؟(دیلمی و آذربایجانی،5797 ،
ص .)11متکلمان اسالمی ،یک قسم از اقسام مسئولیت را مربوط به مسئولیت انسان در برابر
دستورات اخالقی میدانند (عالمه حلی5157 ،ق ،ص.)771
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بنابراین با توجه به مبناها و پیامدهای نسبیتگرایی اخالقی ،بهخصوص تساهل و تسامح در نظر
و عمل ،هرگونه مسئولیت از انسان سلب میشود .از این جهت است که انکار اخالق مطلق و
اصول همگانی و جاودانة اخالق ،هیچ فردی را در قبال رفتار خود از نظر اخالقی و در بسیاری
موارد از جهت حقوقی مسئول نمیشناسد (دیلمی و آذربایجانی ،5797 ،ص.)13
نکتة مهم دیگر در راستای مسئولیت ،نوع نگاه انسان به جهان و اخالق است .یکی تعهدآور
است و دیگری نیست؛ یعنی یک جهانبینی برای انسان مسئولیت ایجاد میکند و دیگری نه؛
بنابراین جهانبینی توحیدی ،تعهدآور و مسئولیت آور است (مطهری ، 5737،ص .)511نظام
اخالقی اسالم بر اساس اطالق در اصول و ارزشها ،تکلیف گرا است و اصوالً دین بدون
مسئولیتپذیری و تعهد معنائی ندارد ،چنانکه امام سجاد(ع) به آن تصریح نمود (صدوق،5711 ،
ص)131؛ اما تفکر اومانیستی و مادی گرایانه مسئولیت گریز است ،زیرا یکی از پیامدهای
اومانیسم"،آزادیخواهی بدون قید و شرط"است .اومانیستها ارزشهای دینی را الزم الرعآیه
نمیدانند ،زیرا با آزادی و استقالل انسان ناسازگار است ،مالک و مبنایاین دیدگاه تأمین حقوق
شخصی است ،نه آن تکلیفی که از مافوق برای او تعیین گردید (رجبی ،5731 ،ص .)17نتیجه
اینکه اگر آزادی ،بیقید وشرط باشد به هرج و مرج کشیده میشود ،پس باید محدود باشد که
در آن صورت مسئولیتآور خواهد بود.
 .0 .1نظر قرآن و روایات

در قرآن مجید ،آیات فراوانی وجود دارد که اهمیت مسئولیتپذیری را برای انسان بیان کرده

است؛ مثالً قبول مسئولیت در قرآن به بار سنگین تشبیه شده است"،وَالتَزِرُ وازِرُهٌ وِزرَ اُخری"...
(فاطر .)53/در این آیه"وزر" به معنای سنگین است و در برخی از تفاسیر به معنای گناه و
مسئولیت نیز آمده است؛ یعنی در روز رستاخیز هرکسی مسئول پاسخگویی به اعمال خویش
است (مکارم شیرازی،ج ،5731 ،53ص .)111ابعاد پاسخگویی انسان نسبت به اعمال تکالیفی و
اخالقی نسبت به آن اصول و ارزشهای اخالقی بهقدری وسیع است که حتی اعضا و جوارح
انسان را دربرمیگیرد "،وَالتَقفُ مالَیسَ لکَ بِه عِلمٌ،اِن السَّمعَ وَالبَصَرَوَالفُوادَکُلُّ اُولئِکَ کانَ عَنهُ
مَسئُولًا" ( اسراء .)71/نهی از پیروی از چیزهایی که به آن علم و آگاهی نداریم ،معنی وسیعی
دارد که موضوعات اعتقادی ،سخن گفتن ،شهادت دادن ،قضاوت کردن و انجام سایر اعمال را
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شامل میشود ،زیرا اگر مالک انسان علم و یقین باشد ،غیر آن سزاوار اعتماد نیست .در حدیثی
از پیامبر (ص) ذیل تفسیر این آیه به آن تصریح شد (مکارم شیرازی ،5733 ،ص.)131
اهمیت مسئولیتپذیری بهاندازهای است که در بسیاری از تفاسیر ،از امانت الهی به تعهد و
قبول مسئولیت یادشده است"،اِنّاعَرَضنَااالَمانَهَ عَلیَ السَّمواتِ وَاالَرضِ وَالجِبالِ( " ...احزاب.)31/
این آیه نشان میدهد که انسان به دلیل قابلیتهایش میتوانسته والیت الهی را بپذیرد؛ یعنی در
جادة عبودیت و کمال بهسوی معبود الیزال سیر کند (همو ،ج ،5731،53ص .)119همین
مسئولیتپذیری بود که علی (ع) را به قبول خالفت یا سکوت وادار کرد و امام حسین (ع) را به
قیام علیه یزید کشاند ،چون احتمال میدهد وظایف الزم را در برابر خدا انجام نداده باشد .از
منظر علی (ع) تعهد و مسئولیت ،مرز انسانیت است (دشتی ،خطبة ،517ص)131؛ یعنی حیوانات
وظیفهشناس و پاسخو نیستند .آن حضرت انسانهایی که دچار غفلت شدند و از انجام مسئولیت،
شانه خالی کردهاند ،به چهارپایان تشبیه کرده است (همان ،خطبة  ،531ص.)771

خودسازی اخالقی در کالم معصوم "کسی که خود را نشناخت؛ خدایش را نخواهند شناخت"،

نمونة دیگر از مسئولیتهای اخالقی برای انسان است که امام سجاد (ع) در راستای خودسازی و
مسئولیت انسان در برابر خویش و اعضا و جوارح به آن اشاره کرد (حسن ابن علی ابن شعبه،
 ،5791ص .)531نتیجه اینکه مسئولیت اخالقی از مهمترین ،نوع مسئولیتها بهشمار میآید و در
نظام اخالقی نسبیگرایی نفی شده است.
 .3نفی کارکرد مفاهیم اخالقی ناظر بر فضیلت

مراد از مفاهیم اخالقی ناظر بر فضیلت آن دسته از فضائل اخالقی است که بهصورت صفت و
ملکة نفسانی بوده و ازجمله استعدادهای درونی انسان به شمار میآید .این مفاهیم در همه
حوزهها تأثیرگذار است .در ساختار اخالق اسالمی"ایمان"بهعنوان عالیترین صفت نفسانی
هدایتگر مورد تأکید فراوان واقعشده است (دیلمی ،آذربایجانی ،5797 ،ص .)17با پذیرش
نسبیت در اخالق ،اینگونه مفاهیم اخالقی کارکرد و نقش خود را ازدستداده و زمینه برای
رسیدن به کمال حقیقی انسان فراهم نمیشود .چنانچه حکیمانه بودن خلقت عالم و آدم که از
مبانی کالم اسالمیاست و علم اخالق و مفاهیم اخالقی ناظر بر فضیلت؛ نسخة اجرایی تحقق این
هدف میباشد وکارکردش را از دست میدهد؛ بنابراین با پذیرش نسبیت در اخالق انکار
حکمت و هدفمندی در آفرینش را به دنبال خواهد داشت .بدیهی است که فضائل و مفاهیم
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اخالقی برای تحقق آن هدف ،ضرورت منطقی نخواهد داشت .پس الزم است مفاهیم اخالقی
ناظر بر فضیلت چون "ایمان"مطلق باشد و همچنین ایمان به همة متعلقاتش ،نظیر خداوند،
مالئکه ،کتب ،رسل ،روز جزا و غیره باید مطلق باشد(مصباح ،محمدتقی ،5731،ص.)511
 .1 .3نظر آیات و روایات

ازآنجاییکه مفاهیم اخالقی ناظر بر فضیلت مانند ایمان ،مطلق است ،اگر کسی بگوید :من به
نبوت پیامبر اسالم (ص) ایمان دارم و به نبوت سایر انبیای الهی ایمان ندارم ،یا بگوید :همة
پیامبران را قبول دارم ولی فالن حکمی که یکی از پیامبران آورده است را قبول ندارم ،برای مؤمن
بودنش کافی نیست واو کافر خواهد بود (همان ،5731 ،ص)513؛ بنابراین ایمان به جمیع انبیا وما
انزل اهلل و همچنین نسبت به جمیع محتویات رسالت هریک از پیامبران باید مطلق باشد و
تجزیهپذیر نیست .خداوند در آیات متعددی ،ایمان به متعلقاتش ،بهخصوص ایمان به خدا و
انبیای الهی و کتب و روز جزا و غیره را مطلق میداند"،امَنَ الرَّسُولُ بِما اُنزِلَ ِالَیهِ مِن رَبِّه
وَالمُومِنُونَ کُلٌ امَنَ بِاهللِ وَالمالئِکتِه وَکُتُبِه وَرُسُلِه ( "...بقره.)131/
 .5شكاکیت اخالقی و نفی داوری ارزشی

با اعتقاد به نسبیت اخالقی امکان داوری ارزشی قاطع نسبت به یک موضوع اخالقی از بین
میرود .نسبیگرایی اخالقی ،امکان حکم کردن به "قبح صداقت"را در یک بستر فرهنگی یا نزد
سلیقههای خاص ،همانقدر محتمل میداند که امکان حکم کردن به "حسن صداقت"را.
نسبیتگرایی اخالقی نه عنوان یک گزارشگر و توصیفکنندة واقع؛ بلکه در مقام اعالم موضع
نسبت به ماهیت احکام اخالقی ،معتقد است که صحتوسقم اصول اخالقی وابسته به عوامل
فردی یا اجتماعی متغیر است؛ بنابراین هیچگاه نمیتوان نسبت به یک موضوع اخالقی حکم
مطلق داشت واین همان شکاکیت اخالقی است (دیلمی و آذربایجانی ،5797 ،ص.)19
بر مبنای شکاکیت اخالقی ،هیچکس نمیتواند معرفتی در خصوص درستی یا نادرستی احکام
و داوریهای اخالقی داشته باشد ،همچنین هیچکس نمیتواند اعتقادات اخالقی خود را توجیه
کند ( .(sinnott, p. 11

برخی از شکاکان اخالقی دالیل افراد برای عمل کردن به احکام اخالقی

را؛ حتی با فرض موجه بودن محل تردید میدانند .در این نوع از شکاکیت اخالقی این مسئله
مطرح میشود که اگر احکام اخالقی معرفت بخش و صدق و کذب پذیر باشند ،چگونه بدون
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هیچ میل یا عنصر انگیزشی میتوانند فرد را برای عمل برانگیزند؟( .)brink, p.50بر این اساس،
شکاکان اخالقی معتقدند که اعتقادات اخالقی جوامع را باید به فرهنگ جامعهای که فرد در
درون آن رشد یافته؛ یا امیال روانشناختی خود فرد تقلیل داد؛ بنابراین با توجه به اینکه اعتقادات
اخالقی آدمیان محصول امیال آنها یا الزامهای فرهنگی است ،هیچگونه معیار فرا شخصی و فرا
فرهنگی وجود ندارد تا به استناد آن بتوان اعتقادات اخالقی را توجیه کرد .درواقع هر معیاری که
برای توجیه اعتقادات اخالقی گوناگون به کار میرود ،نمیتواند معیاری بیطرفانه باشد و از
اعتقادات اخالقی درونی یک فرهنگ و یا یک شخص تأثیر نپذیرد .به همین دلیل هیچ معیار
بیطرفانه و استعالیی برای توجیه اعتقادات اخالقی گوناگون وجود ندارد (. (sinnott, p.9

 .1 .5نظر قرآن و روایات

نفس آدمی به هنگام شک ،ناتوان از تمییز حق از باطل و در میان حق و باطل سرگردان است،
براین اساس است که امام علی (ع) بهشدت از شک و حیرت نهی میکند و آن را نافی ایمان و
موجب کفر میداند (دیلمی و آذربایجانی ،5797 ،ص)33؛ زیرا شک ،چون وسوسه و شرک از
القائات شیطانیه در قلوب است (خمینی ،5733 ،ص .)799همچنین امام صادق (ع) ،شک را
مقابل یقین و از لشکر نادانی دانسته است (برقی ،5735 ،ص .)593تردیدی نیست که این بیماری
نفس را فاسد و هالک میکند و منافی یقین است وایمان بدون یقین تحقق نمییابد (نراقی،
 ،5733ص)531؛ زیرا شک بهتساوی هست و نیست آن چیز ،یا درستی و نادرستی آن مطلب
میانجامد (دستغیب ،5713 ،ص .)577پس شک اخالقی باصفت نفسانی هدایتگرایمان که
بهواسطة یقین حاصل میگردد ،کامالً در تنافی است و قرآن کریم ،افرادی از قوم حضرت نوح و
حضرت هود(ع) را بهرغم دال یل روشن الهی که از طریق پیامبرانشان نازل شد ،سخت بهواسطة
شک گرایی مورد مذمت و سرزنش قرار داده استَ..."،وانّالَفی شَکٍّ مِمّا تَدعُونَنا اِلیه مُریب"
( ابراهیم .)3-9/همچنین قوم موسی(ع) را بهواسطة توسل به شک ،مورد سرزنش قرار داده

است"،وَلَقَد اتَینا مُوسَی الکِتابَ فَاختُلفَ فیهِ...وَاِنَّهُم لَفی شَکٍّ مِنهُ مُریبٍ "(هود .)551/اینجاست

که قرآن شک را نوعی پلید اخالقی دانسته است و خداوند آن را بر افرادی که ایمان نمیآورند
القا میکند و سینة آنها را به شکلی بسیار رنجآور تنگ میکند؛ همانطور که درآیة شریفه"...

کذلکَ یَجعلُ اهلل ُ الرجسَ علی الذینَ ال یُومنون"فرمودند :منظور از"رجس"در این آیه"،شک"

است(عیاشی ،5731 ،ص .)733عالمه طباطبائی (ره) شک را از مصادیق"مرض قلبی"در قرآن
میداند که دلهای مبتالیان به آن به پر کاهی میماند که هر لحظه دستخوش نسیمها گشته و به

فصلنامة علمی – پژوهشی آینة معرفت ،سال هجدهم ،شمارة پنجاه و شش  ،پاییز 79
__________________________________________________________________________________________

این سو و آن سو کشیده میشود (طباطبائی ،5731،ص .)111شک اخالقی که از مبانی
نسبیتگرایی اخالقی است ،انسان را در درک حقیقت وجودی اصول اخالقی و از متصف شدن
به صفات نفسانی خوب محروم میسازد.
 .4نفی کمال و جاودانگی دین

نسبیتگرایی اخالقی نفی کمال و جاودانگی دین را موجب میشود؛ زیرا با توجه به گسترة
اخالق و جایگاه اخالق در اندیشة دینی ،دین با لذات تکوین و تشریع را نیل به فضائل عالی و
اخالقی میداند ،به همین دلیل در تمام تعالیم دینی ،جهات اخالقی لحاظ شده است ،با توجه به
این حقیقت ،قبول تغییرپذیری وعدم ثبات احکام اخالقی لحاظ شده است و این حقیقت ،قبول
تغییرپذیری وعدم ثبات احکام اخالقی ،به معنای موقتی شدن آموزهها و تعالیم دینی و درنتیجه به
انکار و خاتمیت دین منجر میانجامد(مطهری ،5711،ص .)531ازآنجاییکه اصول و مبانی
مکاتب غیر توصیفی ،منجمله مکتب لذتگرای شخصی ناظر بر نسبیت احکام اخالقی است
(مصباح ،محمدتقی ،5735 ،ص )519و از طرفی از نظر آنها لذت جسمانی معیار ارزشهای
اخالقی است و کمال را در لذت جسمانی جستجو میکنند(همان ،ص )551و آن دیدگاه و
پیروانش ،لذت را منحصر در لذات دنیوی واین جهانی پنداشته و از لذات اخروی و پایدار
و حقیقی ،غفلت ورزیدهاند (همان ،ص)511؛ نتیجه میگیریم که آنها ،کمال حقیقی انسان را
نفی کردهاند.
 .1 .4نظر قرآن و روایات

قرآنکریم در برخی ازایاتش هدف خلقت انسان را رسیدن به مقام خلیفهاللهی معرفی

کرده"...اِنّی جاعِلٌ فِی االَرضِ خَلیفَهً ( "...بقره )71/و هدف آن؛ داللت بر اهمیت مقام انسان و
موقعیت انسان در جهان هستی دارد که تحقق آن؛ در قالب بحثهای اعتقادی و بحثهای
اخالقی منطبق بر توحید اخالقی خواهد بود .از طرفی خداوند؛ هدف خلقت را عبودیت معرفی
کرده است"،وَماخَلَقتُ الجِنَّ وَاالِنسَ الّالِیَعبُدُونِ"( الذاریات ،)11/عبودیت خداوند ،هدف
آفرینش انسان است تا ازاین راه تکامل یابند و به خدا نزدیک شوند .این عبادت و قرب خداوند،
چیزی جز این نیست که انسان را به تصفیه و تزکیه درون رهنمون سازد و به آن بپردازد و با
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انتخابها و گزینشهای خویش ،مراحل کمال را طی کند و انسانی کامل شود (نصیری،5791 ،
ص.)93
با مطالعه در آیات قرآنی و حدیث،این حقیقت روشن میگردد که کمال حقیقی انسان تعلق به
دنیا نداشته و متعلق به جهان ابدی که مقصد نهایی حیات انسانی است ،مرتبتی است که از آن به
"نزد خدا"یا "قرب خدا"تعبیر میشود ،یعنی انسان در نقطه نهایی سیر استکمالی خویش به
جایگاهی میرسد که آنجا ،نزد خداوند و جوار رحمت اوست"،انَّ المُتَّقین فی جَنّات وَنَهَرٍ،فی
مَقعَدصِدقِ عِندَ مَلیک مُقتَدرٍ" ( قمر .)11-11/پس ویژگی بهشت ،بهعنوان منزلگاه انسان کامل
است که در نزد خداوند و در جوار قدس اوست (سادات ،5733 ،ص .)75جایی که مطلوب
نهایی و کمال حقیقی انسان ،جز رسیدن به آن نیست در اندیشههای اخالقی غیر توصیفی و ذهنی
کامالً نفی گردید .در جمع بین این آیات الهی میتوان گفت که در حقیقت مقام خلیفهاللهی که
همان قرب خداوند است ،غایت قصوای سیر آدمیو نقطه فرجام کمال انسانی است.
 .6تساوی نیكوکاران و خیانتکاران

از پیامدهای ناپسند اغلب نظریات غیر توصیفی ،لزوم پذیرش نسبیت اخالقی است؛ زیرا وقتی
احکام اخالقی تابع میل فرد و عالیق اجتماعی است و هیچ ریشهای در واقعیات خارجی ندارد،
بالطبع با تغییر میل و ذائقه و گرایشهای اجتماعی افراد ،قضاوتهای اخالقی آنها دستخوش
تغییر و دگرگونی خواهد شد(مصباح ،محمدتقی ،5735،ص .)517اینجاست که میتوان نتیجه
گرفت ،داوری ارزشی منتفی میشود و با این نحو ،خیانتکاران و نیکوکاران برابر میگردند .با
این پیامد ،خدمت و خیانت ،اصالح و جنایت ،خیرخواهی و شرارت و...در دستگاه اخالق از
جایگاه واحدی برخوردار شده و به یک اندازه تحسین یا تقبیح میشوند (دیلمی و آذربایجانی،
 ،5797ص.)19
 .1 .6نظر قرآن و روایات

ازنظر قرآن ،نیکوکاران و تبهکاران ،هرگز یکسان نخواهند بود"اَفَمَن کانَ مُومِناً کَمَن کانَ

فاسِقًاالیَستَوُنَ"(سجده .)53/این آیه با طرح پرسش از وجدان مردم کمک گرفته و بیان میدارد
که خدمت کاران باخیانت پیشگان برابر نیستند .همچنین مؤمن و کافر و عمل صالح و عمل
ناصالح یکسان نخواهند بود .با توجه به آن ،عقاب بدکاران و پاداش نیکوکاران کامالً تفاوت
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وجودی دارند .امام علی (ع) در نامة  17به جهت اصول اخالق اجتماعی به مالک اشتر ،نیکوکار
و بدکار را به لحاظ ارزشی و پاداش یکسان ندانسته است..."،وَاِنّمایُستَدَلُّ عَلیَ الصَّالِحینَ"...
(دشتی ،5739 ،ص .)111این در حالی است که در نگاه نسبیگرایی اخالقی یکسان هستند.
مضافاً اینکه وعده و وعید الهی و عدالت اجتماعی در نظام سیاسی بیمعنی خواهد بود.
 .9نفی تبیین عقالنی و تأثیر و تأثر اخالقی

از مهـمترین پیـامـد مکـاتـب اخـالقـی؛ غیـرواقـعگـرای؛ غیـرتوصیـفی؛ نسبـیگـرا ،صـدق و
کذب ناپذیری و نداشتن معیاری برای معقولیت احکام و اصول اخالقی است که اخالقیات ،قابل
استدالل و برهانپذیر نیستد .ازاین منظر ،اگر جمالت اخالقی از سنخ انشایی و غیرواقع گرا باشند
در آن صورت نمیتوان از مطابقت یا عدم مطابقت آن با واقع سخن گفت و هیچ رابطة منطقی
وجود نخواهد داشت؛ بلکه هیچ دلیل عقلی نمیتواند آنها را اثبات کند(مصباح ،محمدتقی،
 ،5733ص.)77-71
 .1 .9نظر قرآن و روایات

قرآن و حدیث رابطه و تأثیر تأثر اخالقی یا تأثیر اعمال اختیاری انسان بر حوادث خارجی و حتی
بر روح و شخصیت انسان پرده برداشته است و در جای ،جای قرآن و حدیث ،میتوان این
حقیقت را یافت .برای نمونه به بیان عقالنی و نقالنی اشاره میشود:
اگر جامعهای رو به صالح و سعادت برود ،حوادث خارجی هم عوض میشود و اگر جامعهای
رو به طالح ،طغیان و تعدی حرکت کند ،حوادث جامعه هم بر همان اساس ،دگرگون
میگردد"،وَلَواَنَّ اَهلَ القُری امَنُواوَاتَّقَوالَفَتَحناعَلَیهم بَرَکات مِن السَُماءوَاالَرضِ" ( ...اعراف.)91/
متقنترین بیان تفسیر عقالنی رابطة تکوینی فعل اختیاری و نتایج آن ،نظریهای است که در تحلیل
بایدهای اخالقی واردشده است و بدین شرح است:
مفاهیم اخالقی ناشی از روابط عینی و حقیقی بین افعال اختیاری انسان و نتایج حاصل آن
است .در واقع از رابطة علی و معلولی بین آن دو انتزاع میشوند .این رابطه ،حقیقی و مستقل از
علم و جهل و اراده فاعل و وضعیت حاکم بر جامعه است".خوبی"و"بدی"و "باید " و
نباید"اخالقی ،ناشی از چنین نسبت واقعی و تکوینی است(مطهری ،ج  ،5711 ،5ص.)151-153
قرآن کریم در تحلیل آن میفرماید که"تقوا" موجب گشایش امورمیگردد..."،وَمَن یَتَّقِ اهللَ
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یَجعَل لَهُ مَخرَجاً"( ...طالق .)1/در تفسیر اینآیه آمده است :تقوا راه مستقلی برای تحصیل
معرفت نیست ،بلکه تقوا موجب بازگشت طبیعت انسان بهاعتدال فطری خود میگردد واین
اعتدال ،موجب میشود تا تمایالت انسان متعالیتر و اعمال بهتری از او صادر گردد؛ یعنی اعمال
صالح موجب حفظ اخالق نیکو و اخالق پسندیده ،منشأ پیدایش معارف حقیقی و علوم سودمند
و افکار صحیح میشود (طباطبائی ،ج  ،5711 ،9ص.)757-751
نتیجه

در این پژوهش دریافتیم که بستر نسبیتگرایی فرااخالق از طریق نسبیتگرایی توصیفی و
هنجاری است و نسبیتگرایی فرا اخالق از مبانی فلسفی و کالمیچون کثرتگرایی و
شکگرایی و مفاهیم اخالقی ماورایی و متافیزیک و نسبیت در باب معرفت اخالقی و عقلگرایی
خود بنیاد برخوردار است و رویکرد این مبانی برگرفته از پلورالیسم اخالقی است ،زیراجمالت
اخالقی قابلیت صدق و کذب را ندارد و اصول اخالقی ناشی از تمایالت و سالیق و احساسات و
قرارداد افراد است ،از طرفی چون خاستگاه ارزشها و اصول اخالقی؛ انگیزههای درونی
انسان است ،آن مبانی فلسفی و کالمینسبیتگرایی اخالقی غیرواقعی است و قابلیت تبیین و
ترسیم را ندارد ،از اینجهت هیچ معیار مطلقی در داوری ارزشی و تبیین اصول و ارزشهای
اخالقی وجود ندارد.
این دیدگاه نظری؛ پیامدهای فلسفی و کالمی با رویکرد اخالقی را به دنبال خواهد داشت
مانند ،جواز تساهل و تسامح در عمل و نظر ،نسبت به اخالق نظری و عملی و سلب مسئولیت که
عدم دفع و منع انسان نسبت به اعمالی که از انسان صادر میگردد ،همچنین نفی داوری ارزشی
در راستای گزارههای اخالقی ،ناکارآمدی مفاهیم و ارزشهای اخالقی ناظر بر فضیلت وعدم
ضرورت ترسیم رابطة علی و معلولی که متوجه افعال اختیاری انسان و نتایج حاصل آن است.
با ارجاع این مبناها و پیامدها و تطبیق آن با آیات و روایات و با اشاره نمونهای از آن ،نفی
تساهل و تسامح مطلق در نظر و عمل و مسئولیتپذیری اخالقی انسان و قابلیت صدق و کذب
بودن گزارهها و اصول و ارزشهای اخالقی و جامعیت و کارآمدی و اثربخشی تمام و کمال
ارزشها و مفاهیم ناظر بر فضیلت و ترسیم و تبیینپذیری اصول و ارزشهای اخالقی ثابت گردید
 ،همچنینایات و روایات اذعان میدارد که تبعیت از مبانی و پیامدهای فلسفی و کالمیاخالق
ناظر بر توحید اطالقی موجب کمال حقیقی انسان است.
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