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 چکیده

های باورساز آلستون دیدگاه خود  کند تا با الهام از نظریۀ رویه رابرت آدامز کوشش می
های باورساز ناظر به  وی با وضع اصطالح رویه. شناسی اخالق سامان دهد را در معرفت

ها را عالوه بر سنت تاریخی و  ی از این رویههای ایجادِ باورهای اخالق ارزش، ورودی
مجموعۀ این . داند فرهنگی شامل احساسات، عواطف، تمایالت و امیال ما نیز می

های  ها به همراه تفکر در باب آنها، باورهای اخالقی را به عنوان خروجی رویه ورودی
کنندۀ  ی تأمیناز نظر آدامز، ایمان اخالق. آورد باورساز ناظر به ارزش به ارمغان می

های باورساز ناظر به ارزش ایجاد  ای است که از طریق رویه اعتماد به باورهای اخالقی
ای بر خالف آنها وجود ندارد اما به سبب آنکه  رغم اینکه ادله شده است و علی
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 درآمد. ١
کند تا در چهارچوبی الهیاتی   می کوشش١ی متناهی و  نامتناهیها خوبآدامز در کتاب 

آدامز پروژۀ فکری . ی اساسی اندیشه و زندگی اخالقی را بیان کندها و خداباورانه، ویژگی
یکی : سازد  میمبنا و چهارچوب اخالق بر دو مفهوم متمرکزخود را به منظور ارائۀ 

وی این دو موضوع را از سه جهت مورد . مفهوم خیر یا خوبی و دیگری مفهوم الزام
اما بیشترین حجم مباحث . سیشنا معناشناسی، متافیزیک و معرفت: دهد  میبررسی قرار
روش وی برای . افیزیک استکیدی که بر آنها دارد متعلق به معناشناسی و متآدامز و تأ

 نظریۀمطابق با روش وی که بر مبنای . هم فهم خوبی و هم فهم الزام واحد است
توانیم به   میپاتنم است با تحلیل معنایی اصطالحات اخالقی ـ معناشناختی کریپکی

مان پی ببریم و پس از آن با یافتن بهترین های معناشناختی آنها در فکر و زبان نقش
 آدامز و به عقیدۀ.  باشد ماهیت آنها را دریابیمها تواند ایفاگر آن نقش  میکهای  گزینه

 به سبب مشابهت با او ها سی مذکور، خوبی اینهمان با خداوند و خوبشنا مطابق با روش
 همچنین الزامی با امر شدن از سوی خداوند مهربان اینهمان. از خوبی برخوردارند

 . سی اخالق آدامز خواهیم پرداختشنا تدر نوشتۀ حاضر به معرف. باشد می
شرح این . سی اخالق با معناشناسی ارتباط تنگاتنگی داردشنا نزد آدامز، معرفت

 را با آگاهی »آب«گونه آغاز نمود که آدمیان به لحاظ تاریخی واژۀ  توان این  میارتباط را
سبب رشد دانستند که مثالً آب مایعی است که   میبردند و  میاز معنای آن بکار

شود، رفع کنندۀ تشنگی و غیرقابل تنفس است اما در عین حال تا   میموجودات زنده
 نیتس طور که الیب یا همان. اطالع بودند  رشد علم شیمی از ماهیت آن بیقرون اخیر و

تواند حقایق ریاضی را به کار ببرد و به درستی معنای آنها را بداند اما   میگوید آدمی می
خبر باشد یعنی محکی آنها را نداند و از اینکه این حقایق به چه  ها بی از ماهیت آن
به همین ترتیب، انسان ممکن است باورهای . اطالع باشد شوند بی  میچیزی ارجاع

 ما باورهای دینی و اخالقی فراوانی. درست اخالقی داشته باشد اما ماهیت آنها را نشناسد
  نقطۀ فلسفی ممکن است جرح و تعدیل شوند امامالت گرچه با تأایم که را به ارث برده

معقول نیست که این میراث و عقبۀ عظیم فکری . آغاز ما در درک و فهم اخالق هستند
قی بدون طورکه گفتیم، فهم معنای اصطالحات و احکام اخال را نادیده بگیریم زیرا همان
ز ماهیت آنها مستلزم اطالعی ا  و به همین دلیل، بیپذیر است دانستن ماهیت آنها امکان

                                                                                                                                            
1. Finite and Infinite goods 
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بنابراین به لحاظ متافیزیکی، ماهیت مفاهیم و اصطالحات . فقدان فهم معنای آنها نیست
شان ی آنها بر ماهیتختی، معناشنا اخالقی بر معنای آنها مقدم است اما به لحاظ معرفت
 قی ابتدا باید با مراجعه به ذخیرۀتقدم دارد یعنی ما برای فهم ماهیت اصطالحات اخال

فکری و تاریخی مان معنای آنها را دریابیم سپس با توجه به نقش معناشناختی آنها و با 
 . تواند آن نقش را بازی کند به ماهیت شان نقب بزنیم  میکهای  توجه به بهترین گزینه

ختی ویلیام آلستون، یعنی شنا آدامز برای توضیح دیدگاه خویش از نظریۀ معرفت
به همین دلیل، پیش از تشریح دیدگاه آدامز . برد  می بهره١،ورساز بارویۀدیدگاه او درباره 
 .پردازیم  میختی آلستون به عنوان شالودۀ نظرگاه آدامزشنا به نظریۀ معرفت

 
 پیشینۀ تحقیق. ٢

ارد فلسفۀ اخالق ی باورسازِ ویلیام آلستون را وها نخستین بار رابرت آدامز، نظریۀ رویه
در باب ای  تاکنون نوشته.  را ابداع کرد٢»اورسازِ ناظر به ارزشهای ب رویه«نمود و اصطالحِ 

ی باورساز را در فلسفۀ اخالق به کار ها سیِ اخالق که رویهشنا نظریۀ آدامز در معرفت
ی باورساز ها گرفته باشد نگارش نشده است و این مقاله نخستین نوشته راجع به رویه

 . از دیدگاه آدامز استناظر به ارزش
 

 های باورساز یام آلستون و رویهویل. ٣
 آنهاست، مجموعۀ در زمرۀ آلستون نیز نظریۀ که ٤، توجیهدربارۀ ٣ی مبناگراها نظریهدر 

باورهای موجه، یا به عبارت دیگر مجموعۀ باورها از حیثِ چگونگی توجیه، به دو دسته 
د از باورهایی که باورهای پایه عبارتن. ٦ و باورهای غیرپایه٥باورهای پایه: شوند  میتقسیم

ند یعنی منبع توجیه این دسته از باورها خود از ا هتوجیه خود را از باورهای دیگر نگرفت
 در مقابل، باورهای غیرپایه باورهایی هستند که توجیه خود را از ٧.جنس باور نیست

 ٨توجیه آنها از جنس باور  یعنی برخالفِ باورهای پایه، منبعاند، هباورهای دیگر گرفت
 »س گرفتن استکسی در حال تما«فن زنگ بخورد، باور من به اینکه مثالً اگر تل. ستا

                                                                                                                                            
1. Doxastic practice 
2. Evaluative doxastic practices 
3. Foundationalism 
4. Justification 
5. Basic beliefs 
6. Non-basic beliefs 
7. Nondoxastic 
8. Doxastic 
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پس باور .  گرفته است»خورد  میتلفن زنگ«که توجیه خود را از باوری دیگر مبنی بر این
 از باوری دیگر برنیامده بلکه از »خورد  میتلفن زنگ«توجیه باور نخست غیرپایه است اما 

بر این . أت گرفته است و به همین سبب، باوری پایه استادراک تجربی و حسی نش
 وثاقت و مورد اساس، باورهای پایه توجیه خود را، فارغ از اختالف نظری که در

سان هست، از منابعی همچون ادراک حسی، شنا پذیری این منابع در میان معرفتاعتماد
 ]٢ص، ١٣٠ـ١٣٢ و ، p 59 ,10 [ .کنند  می و مانند آن اخذنگری  درونحافظه، 

سی در باب صدق و شنا که در معرفتای   در جریان مباحث پردامنه١ویلیام آلستون
مراد . ی باورساز را ابداع و وارد ادبیات بحث نمودها توجیه در جریان است اصطالح رویه

ی باورساز نیز ها رویه.  است٢)سازو کار( آلستون از رویه همان واژۀ آشنا و رایج مکانیسم
شوند   می و سازوکارهایی که موجب ایجاد باورها ؛ روش٣ندی ایجاد باورها نیسمهمان مکا

. کنند  می، باورهای خاصی را به عنوان خروجی تولیدها که هرکدام از آن رویه طوریه ب
برای ایجاد باور ای  شیوه«منظور از رویۀ باورساز  و به بیان خودِ آلستون، ،تر ه طور دقیقب

شاملِ ادراک ... هایی یی از چنین رویهها نمونه. حاظ معرفتی استو ارزیابی آنها به ل
 بکار ]ی باورسازها رویه[... است... و انواع متنوع استدالل... نگری، حافظه حسی، درون

ی باورسازی است که هر کدام از آنها ها  یا مکانیسمها از عادتای  بردن نظام یا مجموعه
یی مشخص به ها  را با محتوایی خاص از ورودیبخشند که باورها  میعملکردی را تحقق

 [pp 6, 155 ,9 ]» .آورند  میوجود
 و فرایندهای وابسته ٥ که میان فرایندهای مستقل از باور٤آلستون با الهام از گلدمن

 را به دو دسته تقسیم) ی باورسازها مکانیسم(ی باورساز ها نهد رویه  می تفاوت٦به باور
کننده های تولید رویه. ٨کننده های تبدیل رویهـ ٢ ٧کنندهدهای تولی رویهـ ١: کند می
نگری  مثالً درون. ها از سنخ باور نیسترغم تولید باور، ورودی آن هایی هستند که علی رویه
اما . کننده است؛ باور به اینکه من خوشحالم محصولِ هیچ باوری نیستای تولید رویه
کنند که عالوه بر خروجی، ورودی آنها نیز   مییی داللتها کننده به رویه ی تبدیلها رویه

ایی هستند؛ ی قیاسی یا استقرها از سنخ باور است مانند باورهایی که حاصل استدالل

                                                                                                                                            
1. William Alston 
2. Mechanism 
3. Belief-forming mechanisms 
4. Goldman 
5. Independent-belief 
6. Dependent-belief 
7. Generational practices 
8. Transformational practices 
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ود را از  توجیه خ»کند نمیسعید احتماالً در بازی فوتبال فردا شرکت «مثالً باور به اینکه 
 افتراق بنابراین نقطۀ» .ای سعید در ماه گذشته شکسته استپ«این باور گرفته است که 

 اشتراک آنها اما نقطۀ. کننده در ورودی متفاوت آنهاست های تولیدکننده و تبدیل رویه
البته برخی از باورها ممکن است از . ست که خروجی هر دو رویه، باور است ادر این

 .ی پیشین هستند حاصل شده باشندها ی ترکیبی که ترکیب رویهها رویه
: شمردگونه بر توان این  میی باورساز راها ی مهم رویهها از ویژگیبدین ترتیب، برخی 

ی باورساز خروجی خاص خود را دارند یعنی ما را به قلمرو خاصی از ها هریک از رویه
 باورساز، باورهایی دربارۀ رویۀمثالً ادراک حسی به عنوان یک . کنند  میواقعیت هدایت

ی به عنوان یک رویۀ باورسازِ دیگر، باورهایی نگر رو مادی و محسوسِ واقعیت یا درونقلم
ی باورساز ها به همین ترتیب، رویه. کنند  میدربارۀ حاالت آگاهی و روانشناختی عایدمان

جهت   نظام ارزیابی خاص خود رای که با یکدیگر دارند،رغمِ اشتراک و تبادل  علیمختلف،
های باورساز   این، رویهعالوه بر. کنند  مینقد و تصحیح باورهای حاصل شده ایجاب

کنیم تثبیت   میکه در آن زندگیای  اند یعنی آنها در زمینه و سیاق اجتماعی اجتماعی
ی باورساز ها همچنین رویه. ثر از آن ساختِ اجتماعی استاند و باورهای ما قویاً متأ هشد

 ها رخیی که در دانش ما راجع به آنها  و روشنگریها تغییرپذیرند و به موازات پیشرفت
 ی باورساز،ها کدام از رویه ضمناً هر. شوند  میدهد دستخوش تغییر و تحول می

رویۀ برای مثال، ادراک حسی به عنوان یک . ی خاص خود را نیز دارندها فرض پیش
توان در  نمیباورساز متضمن مفروض انگاشتن وجود جهان خارج است و بدون آن 

 [pp 155-165 ,9] .عملکرد آن رویه شرکت جست
کند که ما راهی برای اثبات   میی باورساز اذعانها آلستون در باب اعتمادپذیری رویه

شده نداریم و اثبات صدق باورهایی که آن   رایج و تثبیتی باورسازِها اعتمادپذیری رویه
اما از نظر او، اعتماد به آنها . کنند فراتر از توانایی معرفتی آدمی است  می ایجادها رویه

 برخوردار است، چراکه اوالً شواهد و دالیل ١ول است یعنی از معقولیت عملیکاری معق
 را نفی کنند و برتر از اینها باشند؛ ها ی بدیلی وجود ندارند که این رویهها نقیض و گزینه
 باورهای برآمده از سازگاری درونی نیستند یعنی مجموعۀ دستخوش ناها ثانیاً این رویه

 ناسازگاری ها  مداوم با یکدیگر تعارض ندارند؛ ثالثاً این رویهیک رویه به طور گسترده و
بیرونی نیز ندارند یعنی مجموعه باورهای برآمده از دو یا چند رویه به طور گسترده و 

ی باورساز و ها مداوم با یکدیگر تعارض ندارند؛ رابعاً نتایجی که از بکارگیری رویه
                                                                                                                                            
1. Practical rationality 
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مثالً . شود  میتماد دانستن آنها بهتر تبیینآوریم با قابل اع  میمشارکت در آنها بدست
یی که بر مبنای ادراک حسی یا انواع استدالل صورت گرفته، صائب و ها بینی غالباً پیش

بدین . درست بوده است و توفیق گسترده در عمل، نشان از ارتباط آنها با واقعیت دارد
به نظام معرفتی مان کاری دهی  های باورساز در شکل ترتیب، نزد آلستون، اعتماد به رویه

: ک.ن . را موجه بدانیمها ی این رویهها توان خروجی  میمعقول است و بر این اساس
 ]١ص، ٨٣ـ٨٦[ : و نیز]٣ص،  ٧٥ـ٨١[
 
 های باورساز ناظر به ارزش آدامز و رویه. ٤

 آلستون و گسترش دیدگاه او به حوزۀ نظریۀگیری از  کند تا با بهره  میآدامز کوشش
  وی١.سی اخالق ارائه دهدشنا  اخالقی و ناظر به ارزش، تبیینی از معرفتباورهای

کنم   می استفاده>رویۀ باورساز<اصطالح این به پیروی از آلستون، من از «: نویسد می
ی ایجاد و حفظ باورها که در زمینه و سیاقی اجتماعی ها نظامی از شیوه... برای اشاره به 
، نگری  درونی باورساز قابل تشخیصِ ادراک حسی، ها یهآلستون از رو. اند هآموخته شد

 به ]آنها را[گوید که   میحافظه، شهود عقالنی، و استدالل قیاسی و استقرایی سخن
توانیم یک یا شاید چند رویۀ   میما. یی برای ایجاد باور فراگرفته ایمها عنوان شیوه

   [p357 ,6]» . ارزش را به این لیست بیافزاییمباورسازِ ناظر به
از » رویه«تر، به جای   منظور استفاده از اصطالحات رایجوی با الهام از آلستون اما به

 »تبدیل کننده«و » تولید کننده «یها  و به جای واژه٣»فرایند« یا گاهی ٢»مکانیسم«واژۀ 
ی ها استدالل .کند  می استفاده٥»استنتاجی« و ٤»غیراستنتاجی «یها به ترتیب از واژه

ی بارز مکانیسم استنتاجی و ادراک حسی و تجربی نمونه بارز ها و استقرایی نمونهقیاسی 
 همانطور که بیان شد، آدامز با کاربستِ [p 357 ,6] .مکانیسم غیراستنتاجی هستند

  استفاده»ی باورسازِ ناظر به ارزشها رویه«ی باورساز در حوزۀ اخالق، از اصطالح ها رویه
ی باورسازِ مورد اشارۀ ها  ناظر به ارزش نیز همچون رویهی باورسازِها رویه. کند می

 هستند و به تعبیر آدامز، به دو دستۀ استنتاجی و ٧ و خروجی٦آلستون دارای ورودی

                                                                                                                                            
  ]ch: Evaluative doxastic practice ,6[: ام در نگارش مطالب این بخش از این فصل کتاب آدامز بهره برده. ١

2. Mechanism 
3. Process 
4. Non-inferential 
5. Inferential 
6. Input 
7. Output 
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استنتاجی مانند احساسات، های باورسازِ غیر ورودی رویه. شوند  میغیراستنتاجی تقسیم
مالت کنونی  تأزِ استنتاجی مانندی باورساها  هستند و رویه٢ و امیال١ها عواطف، گرایش

شایان توجه است که در . ن به ما رسیده است تا اآلما و آنچه از سنت تاریخی فکری بشر
 و امیال به عنوان ورودی ها تاریخ فلسفه نیز التفات به احساسات، عواطف، گرایش

 ٥ اخالقی و حس٤ شهود٣که از رؤیت،ی باورسازِ ناظر به ارزش وجود دارد؛ آنجایی ها رویه
اند  ی باورساز ناظر به ارزشی که استنتاجیها منطقِ حاکم بر رویه. گفتند  میسخن

ور به مثالً با. ارتباط میان باورهای مختلف و استنتاج و استخراج باورها از یکدیگر است
ه کودکان دروغ گفتن را درست نیست که ب«به این باور که  »دروغگویی بد است«اینکه 

اما آدامز به . کند  میشود و دومی توجیه خود را از اولی اخذ  میر منج»آموزش داد
یی که ورودی شان از ها دهد؛ رویه  میی ناظر به ارزشِ غیراستنتاجی نیز اهمیتها رویه

این . دهندۀ پختگی اخالقی فرد باشد تواند نشان  میسنخ باورها نیست و توجه به آنها
همانگونه که ادارک . شود  می و امیالها گرایش شامل احساسات، عواطف، ها دسته از رویه

ی باورساز ناظر به ارزشِ ها تواند اطالعی از جهان عاید ما کند رویه  میحسی
خت شنا توانند به دانش اخالقی مان بیفزایند و ما را در  میغیراستنتاجی نظیر عواطف نیز

 .و تشخیص خوب و بد یاری رسانند
ی غیراستنتاجی در قلمرو ها  این دسته از رویهیکی از اشکاالتی که ممکن است به

ی اخالقی است زیرا گویی تکیه بر ها  احکام و داوری٦اخالق وارد شود مربوط به عینیت
 و با ها  دربارۀ ارزش٧گرایی  با دوری از واقععواطف به عنوان ورودی تفکر ناظر به ارزش،

  راها کند و عینیت آن  می٩ی اخالقی را انفسیها ، ارزش٨تبدیل آنها به حاالت ذهنی
کند   میداند و بیان  می١٠گیری را مخالف با فهم مشترک اما آدامز این نتیجه. ستاند می

که آدمیان معموالً یک داوری خوب در حوزۀ اخالق را مبتنی بر نوعی حساسیت 
 حکم و قضاوت  و مبدأتحریک شدهای  دانند که در آن عواطف ما به گونه  می١١عاطفی

                                                                                                                                            
1. Inclinations 
2. Desires 
3. Vision 
4. Intuition 
5. Moral sense 
6. Objectivity 
7. Realism 
8. Mental states 
9. Subjective 
10. Common sense 
11. Emotional sensitivity 
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دانیم و   میبا این حال، این حکم و قضاوت را واجد عینیت. اند هارزش شدناظر به 
ی ها  و اختالف نظر در خروجی رویه البته تنوع آرا.اندیشیم  میگرایانه راجع به آن واقع

ی باورسازِ ادراک حسی است ولی این امر ها باورسازِ ناظر به ارزش بیشتر از خروجی رویه
شود  نمیی باورسازِ ناظر به ارزش ها اهمیت بودنِ رویهموجب اعتمادناپذیری و فاقد 

آدامز دلیلی برای این نکته اقامه . گرایانه از آنها را رها کنیم تفسیرهای واقعبطوری که 
های  کند که در حوزۀ پزشکی نیز شاهدِ تشخیص کند و تنها به ذکر این مثال اکتفا می نمی

گرایانه در باب  د بیمار هستیم اما همچنان واقعها در فر ای از نشانه مختلف دربارۀ مجموعه
ها را بدون رها کردنِ امر تشخیص، به معنای فقدان  اندیشیم و این تنوع تشخیص آنها می

رسد رأی آدامز موجه باشد چراکه دست کم  البته به نظر می. گیریم تشخیص درست نمی
دهد و تمثیل آدامز  یی را نتیجه نمیگرا واقعیتِ اختالف آراء در تفکر اخالقی به تنهایی، ناواقع

گیرد به کار  تواند به عنوان مثال نقضی برای کسی که از این واقعیت نتیجه دیگری می می
شود اما در مقابل، این  بنا بر این، گرچه واقع گرایی در حوزۀ اخالق اثبات نمی. برده شود

ها  ین نیست که این ورودیالبته چن. آورد استداللی به سود ناواقع گرایی نیز فراهم نمی
بطورمستقیم و بی واسطه سازندۀ باورهای ناظر به ارزش باشند بلکه این فرایند، پیچیده 

های استنتاجی و  های ناظر به ارزش ترکیبی از ورودی که خروجی رویه است بطوری
 .غیراستنتاجی است یعنی ترکیبی از باورها با مثالً عواطف است

و ستون به آنها اشاره کرده است ربط  که آل١»ای زمینه اورهای پسب«های باورساز به  رویه
های  پیشفرض«توان آنها را  رسد می ای، که به نظر می زمینه باورهای پس. بستگی دارند

روند مگر  نیز نامید، به عنوان مقدمه برای استخراج باورها از یکدیگر به کار نمی» بنیادین
اند تفکر و تأمل  هایی که موجب ایجاد آن باورها شده درصورتی که بخواهیم درباب فرایند

رود  برای مثال، هنگامیکه یک ادراک حسی به عنوان ورودی رویۀ باورساز به کار می. نماییم
دهی خروجی آن دخالت دارند؛ باورهایی مانند اینکه فرد  باورهای دیگری نیز در شکل

به . های فیزیکی و محسوس ربارۀ ابژهمدرِک، اندام حسی دارد و بسیاری از باورهای دیگر د
ای مانند باوری که فرد  زمینه های ناظر به ارزش، دربرگیرندۀ باورهای پس همین شکل، رویه

 . هستند... راجع به صالحیت خود برای صدور احکام ناظر به ارزش دارد و 
ل ی باورساز متضمن باورهای گوناگونی است که هم شامها بنابراین مشارکت در رویه

شوند و هم شامل باورهای   می ایجادها شود که در جریان بکارگیری رویه  میباورهایی

                                                                                                                                            
1. Background beliefs 
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این باورها . گذارند  میثیرهای باورساز تأ که  بطور پنهان بر خروجی رویهای  زمینه پس
ی باورساز ایجاد شده یا دیگران ها ممکن است توسط خودِ ما در موقع مشارکت در رویه

مهم داللت دارد و آن ای  از نظر آدامز، این نکته بر ویژگی. شندبه ما آموزش داده با
 برساخته ما نیستند و ما از کودکی ها این رویه. ی باورساز استها  رویه١خصلت اجتماعی

 کتابهایی که در ایم؛ والدین، بزرگساالن و حتی  یافتهخود را در حالِ استفاده از آنها
 و ها  و ورودیها ایم سازندۀ این رویه ه کردههایی ک ایم و مباحثه بزرگسالی خوانده

ی باورساز صرفاً جنبۀ تقلیدی و ها البته واضح است که رویه. ی آنهاستها خروجی
 و ها ی شخصی ما بخشی از فرایند ورودیها مالت و تجربه ندارند بلکه تأساختگی
ه به آن را دارد ای که آدامز در اینجا قصد اشار باشد اما نکته ها می های این رویه خروجی

اند و در بستری اجتماعی  ها نه شخصی بلکه اجتماعی این است که در هر صورت، این رویه
های باورسازِ ناظر به ارزش  گیری و آموزشِ رویه شکل. اند شکل گرفته و جریان یافته

های باورسازِ ادراک حسی است چراکه برای نمونه،  گیری رویه تر از شکل پیچیده
های ناظر به ارزش همچون خوب، بد، درست و نادرست مستلزم  گیری رویه شکل

ای است که در کودکان چندان رشد نیافته و پخته  ها و تجارب عاطفی برخورداری از قابلیت
توان با سهولت بیشتری توسط  های هندسی را می نشده است اما مثالً یادگیری شکل

 .های باورساز به کودکان آموزش داد دی رویهادراکات حسی بینایی یا لمسی به عنوان ورو
 و القائات اجتماعی در کید بر نقش مهمی که میراثِ تاریخِ فکری بشرآدامز با تأ

باور اخالقی مستلزم مفاهیم اخالقی است «: نویسد  میگیری تفکر اخالقی ما دارد شکل
 مرتبط با آن ی اجتماعیِ گفتار و رفتارها که تاریخی فرهنگی دارند و از طریق رویه

از والدین مان  (در این سیاق، ما نه تنها برخی از باورهای اخالقی اولیه را. اند همنتقل شد
گیریم؛ بلکه برای خودمان قابلیتی را برای ایجاد و بازبینی باورهای  فرامی) و دیگران

 یی که ممکن است ما را به مخالفت با دیگر مردمانها دهیم، به شیوه  میاخالقی پرورش
یافته برای واکنش خوب و  رشد٢من معتقدم که این نوع حساسیت اخالقیِ. سوق دهد

 [p441 ,7]» .ی اخالقی ضروری استها مناسب به موقعیت
 

 های باورساز وحی کلی و تضمین رویه/انکشاف: الهیات اخالق. ٥
مالت فرد و نیز احساسات، ها و تأ طور که در سطور پیشین اشاره شد، تجربه همان

                                                                                                                                            
1. social 
2. Ethical sensibility 
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 و امیال او در ایجاد تفکر اخالقی و باورهای ناظر به ارزش نقش دارد و ها طف، گرایشعوا
ی ها اختالف نظرهایی که در باب احکام اخالقی وجود دارد از همین تنوع در ورودی

ی باورساز ناظر به ارزش، تفکر ها بخشی از رویه. گیرد  میی باورساز سرچشمهها رویه
. گیرند  میی در برابرِ باورهایی است که در قلمرو اخالق قرارنقادی و اتخاذِ موضع انتقاد

ی باورساز مانع از تفکر و نقادی باورهای اخالقی ها بر این اساس، ماهیت اجتماعیِ رویه
ی باورساز و ها  به رویه١درخورِ توجه است که آدامز میان تکیه و اعتماد ضمنی. شود نمی

ناپذیر از   اولی بر جزیی اجتناب.نهد  میساز تفاوتی باورها  به رویه٢تکیه و اعتماد صریح
، ها توانیم بدون دانش نمیکند؛ ما   میی باورساز و مشارکت در آنها داللتها رویه

 اخالق وارد شده و از نهد به حوزۀ  مییی که جامعه در اختیار ماها  و مهارتها توانایی
نابراین ما ناگزیر از اعتماد بر ب. ی اخالقی و تفکر دربارۀ آن برخوردار شویمها اندیشه
در اینجا، . ی باورساز ناظر به ارزشی که جامعه در اختیارمان نهاده است هستیمها رویه

ی باورسازی ها مشارکت در رویه «:گوید  میتوان هم نظرِ آلستون دانست که  میآدامز را
ماد دانستن آنها  و ما دالیلی کافی برای غیرقابل اعتاند هکه به لحاظ اجتماعی تثبیت شد

 نظیر کتاب مقدس ٣ی اجتماعیها  اما مرجعیت[p 6 ,9]» .نداریم کاری معقول است
سپاری مطلق و  دلیی که کانت در اخالق نوشته است از نظر آدامز،ها ادیان یا حتی کتاب

مل دربارۀ بلکه تفکر و تأ پرسش نکردن دربارۀ آنها بخش الینفکِ تفکر اخالقی نیست
 البته آدامز بیان. ی باورسازِ ناظر به ارزش استها  بخشی از رویهها یتاین قبیل مرجع

گیری از   بلکه توجه و بهرهاعتنایی به آنها نیست  این امر مستلزم بیکند که می
صورتِ تشخیص  ی اندیشمندان درها ی مقدس ادیان یا نوشتهها ی کتابها بصیرت

 .باشد  میحکمت آمیز بودن آنها قابل توصیه نیز
های باورسازِ ناظر به ارزش به این معناست که میان این   نظر او، اعتماد بر رویهاز
کنند رابطۀ  ها و فرایندهای باورساز با صدق باورهایی که به عنوانِ خروجی تولید می رویه

ای که در باب  الهیاتی ـ آدامز با توجه به دیدگاه افالطونی. علی و تبیینی برقرار است
کند که نظریۀ مختار  کند و بیان می  استفاده می٤وحی کلی /ۀ انکشافخوبی دارد از واژ

 See: 6, ch: The Nature of ].تواند این رابطه را تامین نماید وی در متافیزیک خوبی می

                                                                                                                                            
1. Implicit 
2. Explicit 
3. Social authorities 
4. General revelation 



  ١١٣  شناسی اخالق از دیدگاه رابرت مری هیو آدامز     معرفت : های باورساز ناظر به ارزش     رویه

The Good]آنچنانکه در کتب ١وحی خاص /وحی کلی، انکشاف / منظور از انکشاف 
 بلکه ٣ همچون امر کردن است٢فتاریمقدس ادیان آسمانی آمده نیست که شامل فعلِ گ

یی که این باورها به آنها ها وحی کلی اینست که اوالً ماهیتِ واقعیت  /منظور او از انکشاف
ی ناظر به ارزش اند الهی هستند چراکه مطابق با دیدگاه ها شوند و حاصلِ رویه  میارجاع

خت ما نسبت به شنا  والبته باید توجه داشت که معرفت. آدامز، خوبی همان خداوند است
یی که ها ثانیاً اعتمادپذیری رویه. ثیری در این جریان نداردها تأ ماهیت خوبی و خوب

کنیم به سبب عمل خداوند   میبرای رسیدن به باورهای ناظر به ارزش از آنها استفاده
این رهیابی به . کند  میشود؛ خداوند ما را از این طریق به حقایق هدایت  میحاصل
همچنین . ، هم راجع به خوبی است هم راجع به الزام یا درستیها  در باب ارزشحقایق
 علی االصول ها وحی کلی به این معناست که انسان / در اصطالحِ انکشاف»کلی«صفت 

قادر به فهم و تشخیص حقایقی که خداوند در عالم نهاده، هستند خواه طرفدار دینی از 
وحی کلی ممکن است در خلقت  /ند در انکشافعمل خداو. ادیان باشند خواه نباشند

که ای  تواند با بکارگیری نیروهای معرفتی  میعالم نمودار شده باشد و آدمی از این طریق
یی برای ایجاد باورهایی که راه به سوی حقیقت داشته باشند پیدا ها در اختیار دارد راه

کنیم مصادیقی از   می حکماینکه ما به بدی کشتن فرد بی گناه، دروغگویی و دزدی. کند
توانند بر سر آنها گفتگو و توافق   میحی کلی است که فرد خداباور و خداناباور/و انکشاف

وحی خاص که شامل وحی به افراد  /کنند اما کسی که صرفاً در چهارچوب انکشاف
 خاصی در تاریخ که در قالبِ کتب مقدس ادیان مانند انجیل یا قرآن درآمده است تفکر

. ی اخالقی خود را بررسی نمایدها تواند با دیگران وارد گفتگو شود و اندیشه نمیکند  می
وحی کلی است و  /از انکشافای  البته باید توجه داشت که وحی خاص نیز زیر مجموعه

آید این دیدگاه که مثالً خداوند درست و نادرست را فقط   میبیش از آنکه در ابتدا به نظر
تیار ما نهاده است گفتگوپذیر است چراکه فردی که چنین از طریق تورات در اخ

توان در  نمیکه چنین حکمی را  حالی دیدگاهی دارد بر بدی ظلم و دزدی اذعان دارد در

                                                                                                                                            
1. Special revelation 
2. Speech act 

لبته آدامز نقش وحی خاص را که حاصل آن کتاب های مقدس ادیان بوده است در شکل گیری تفکر ا. ٣
ما فهم خود را از متون مقدس بر اساس فهمی که از خوب و شر و همچنین . کند اخالقی انکار نمی

با  تعارضات ادیان توانیم تالش کنیم تا دهیم و از این راه می خداوند و صفات او داریم سامان می
 . یکدیگر را نیز حل و فصل کنیم
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که حکم اخالقیِ همۀ شرایط  موارد خاص و جزیی با رجوع به تورات حل و فصل نمود چرا
فق و اشتراک نظر در باب چنین بدین ترتیب، همین توا. ها در آن نیامده است و موقعیت

تواند نقطۀ شروعی  احکام کلی که بدون رجوع به کتاب مقدس حاصل آمده است می
    [pp 101-2 ,5].مناسب باشد برای گفتگو با دیگرانی که ناباور به وحی خاص هستند

 
 ایمان اخالقی و حفظ موضع انتقادی در اخالق. ٦

شود که باور داشتن به چیزی از اهمیت قابل  ی مبه عقیدۀ آدامز، ایمان در جایی مطرح
توجهی برخوردار است اما در عین حال، اعتقاد به آن به لحاظ عقالنی، همراه با شک و 

 اخالق سخن ۀ نخستین فیلسوفی است که در باب ایمان در حوز١کانت. تردید است
خداوند نیز  و ٢مستلزم داشتن نظم اخالقی هستی است از نظر کانت، تحققِ اخالق. گفت

 این نظم است و این دو نه در قلمرو عقل نظری بلکه در قلمرو عقل کنندۀ شرط تأمین
راجع به مسائل فلسفی بطور کلی و در این بحث . عملی قرار دارند و متعلق ایمان هستند

توانیم به چنان  نمیبه علل مختلفی مانند کمبود شواهد  مسائل اخالقی بطور خاص
. ه پروندۀ آنها بسته شود و حقیقت مسائل بر ما کامالً آشکار گرددوحدت نظری برسیم ک

هم قوت آن  ی محکم و استوار نیز اقامه گردد بازها چنان استداللالبته اگر هم
بنابراین ما در قلمرو . نیست که فراتر از هر نوع شک معقول باشدای   به گونهها استدالل

خودِ ) ١. گیرد  می اخالقی به دو چیز تعلقایمان.  هستیم٣اخالق نیازمند ایمان اخالقی
چرا باید اخالقی زندگی :  مسائلی همچونـ١ : توضیح آنکه٥.غایات اخالقی) ٢ ٤اخالق

ی ها کنیم؟ معنای اصطالحاتی نظیر خوب، بد، درست و نادرست چیست؟ و آیا انواع رویه
کنیم،   میولیدباورسازِ ناظر به ارزش، که بر اساسِ آنها باورهای اخالقی خود را ت

ی مطرح شده به آنها در معرض ها یی هستند که همواره پاسخها اعتمادپذیرند؟ پرسش
شک و تردید است اما ایمان اخالقی موجبِ توجه و پرداختن به آنها و تالش برای اتخاذ 

آیا بطور ـ ٢ .را پیش ببریمای  اخالقیای  که بتوانیم زندگی موضع در برابر آنهاست بطوری
دگی و بطور خاص زندگی دیگران ارزشمند است؟ مثالً دوستی منوط به ارزشمند کلی زن

ست که زندگی دیگری  ادانستن زندگی دیگران است؛ توجه به خیر دیگری مستلزم این

                                                                                                                                            
1. Kant 
2. Moral order in the universe 
3. Moral faith 
4. Moral itself 
5. Moral ends 
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ارزش نظیر  های به ظاهر بی این امر در تلقی ما نسبت به زندگی. را ارزشمند بدانیم
ایمان . گذارد  میثیرقر غذایی مفرط هستند تأر قحطی و فیی که در سومالی دچاها انسان

اخالقی در اینجا به معنای مقاومت در برابر دالیلی است که ارزشمندی زندگی انسان را 
همچنین عالوه بر ارزشمندی خود زندگی، ارزشمندی . دهند  میمورد شک و تردید قرار

ست که  امستلزم اینزندگی اخالقی نیز نیازمند ایمان اخالقی است چراکه اخالقی بودن 
ما همدیگر را به فضایل اخالقی تشویق و ترغیب نماییم و بدین ترتیب، نسبت به فضیلت 

ی اخالقی ها باور به اینکه تالش. ی اخالقی زندگی دیگری دغدغه داشته باشیمها و ارزش
ما برای اخالقی زیستن و تحقق فضایل در زندگی ارزشمند است و در نهایت، آثار و 

باشد و آدمی بدون التفات و عقیده به این   میآورد واجد اهمیت  مییکویی به بارنتایج ن
در اینجا، ایمان . تواند در سامان دادن یک زندگی اخالقی کاری از پیش ببرد نمینکته 

ای  اخالقی ما را به پایداری در اخالقی زیستن علی رغم مسائل نظری و مشکالت عملی
 بنابراین ازآنجاکه در قلمرو [pp373-4 ,6].نماید  میقکه بر سر راه وجود دارد تشوی

اخالق قوت و کفایت ادله و شواهد در حدی نیست که به صدق باورهای مان یقین 
که هرگز امکان خطا در آنها منتفی نیست معقول است که نسبت به  داشته باشیم بطوری

 .ه باشیممسائل اخالقی که امری بااهمیت در زندگی آدمی هستند ایمان داشت
شایان توجه است که از نظر آدامز، ایمان دارای سه جنبه است و در صورت فقدان 

 و جنبۀ ٢، جنبۀ ارادی١ جنبۀ شناختی[pp380-389 ,6] :شود نمییکی، ایمان محقق 
 را باور و xکند که یک جنبه از ایمان به   میجنبۀ شناختی بر این نکته داللت. ٣عاطفی

 xهد که این باور و عقیده، موجبِ توجه و اهمیت دادن به د  میعقیده به آن تشکیل
بودن برای . x٤بودن برای  یعنی xجنبۀ ارادی ایمان مربوط به اینست که ایمان به . است

xتفکر زیاد دربارۀ، صحبت ...عشق ورزیدن، دوست داشتن، توجه نمودن، خواستن" شامل
 نسبت به ٥ه چیزی مستلزم تعهد بدین ترتیب، ایمان ب[p 15 ,8]". استxدر حمایت از 

 نسبت چیزی است که به ٦جنبۀ عاطفی ایمان نیز مربوط به اطمینان و اعتماد. آن است
رسد یعنی خلق   میمثالً برای یک فرد افسرده، زندگی بی ارزش به نظر. آن ایمان داریم

نان ارزش شدنِ زندگی از نظر او شده است و اطمی افسرده به منزلۀ یک عاطفه موجب بی
                                                                                                                                            
1. Cognitive 
2. Volitional 
3. Emotional 
4. For x 
5. Commitment  
6. Confidence 
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بر همین قیاس، ایمان مستلزم اعتماد . و اعتماد او را نسبت به ارزش زندگی ستانده است
رسد مطابق با تعاریفی که آدامز   میالبته به نظر. و اطمینان نسبت به متعلق ایمان است

 قابل جمع باشند چراکه بودن برایی مورد اشارۀ ایمان، در ها کند، همۀ جنبه  میبیان
زی به معنای باور، تعهد و اطمینان به آن چیز است که به ترتیب، هر سه  چیبودن برایِ

 .جنبۀ ایمان را که شامل عقیده، اراده و عاطفه است دربرمی گیرد
 شاید کسی اعتراض کند اینکه آدامز الزمه تعهد اخالقی و اخالقی بودن را ایمان

که فرد علی رغم داند بدین معناست که تعهد اخالقی درصورتی قابل تحقق است  می
. ی معقولی که وجود دارد به باورهای اخالقی ایمان داشته باشدها شواهد ناکافی و شک

زیرا . اما این دیدگاه روی در صواب ندارد یا دست کم با آرای خود آدامز در تعارض است
ی فکری آدامز در پرداختن به فلسفه اخالق در دو حوزه فرااخالق و اخالق ها کوشش

یی که ها افالطونی او در باب خوبی و استدالل ـ برای مثال، دیدگاه الهیاتیهنجاری و 
کند و   میکند و نیز دفاعی که از آن در برابر منتقدان  میبرای تفهیم و تثبیت آنها اقامه

داند نشان دهنده اینست که او درباره این   میقابل دفاعای  خود این دیدگاه را نظریه
شایسته است در مقام . نماید  میرش درست و مطابق با واقعدیدگاه شک ندارد و به نظ

شک درجه : روشن سازی منظور آدامز و پاسخ بدین انتقاد میان دو چیز تفکیک بگذاریم
شک درجه اول مربوط به شک در خصوص باورهای اخالقی . ٢ و شک درجه دوم١اول

بردی و مانند اینها دربارۀ درست، نادرست، خوب، بد، فضیلت، رذیلت، و نیز اخالق کار
است اما شک درجه دوم درباره شک راجع به معرفت اخالقی بطور کلی است که 

ختی در خصوص معرفت بطور کلی و معرفت شنا برخاسته از شکی فراگیر و معرفت
اخالقی بطور خاص است؛ ممکن است فرد راجع به باورهای اخالقی خویش شک درجه 

ز بنابر فرض ندارد، اما در عین حال، نسبت به آن اول نداشته باشد، همانطور که آدام
بنابراین منظور آدامز از اینکه اخالقی زیستن و تعهد . باورها شک درجه دوم داشته باشد

اخالقی مستلزم ایمان اخالقی است به سبب موضعی است که دربارۀ بردِ معرفت بشری 
داند و هیچگاه  نمیاز شک به حقایق هستی دارد که بر اساس آن، هیچ دیدگاهی را فراتر 

ست که  ااین امر مستلزم این. کند نمیی عقالنی رها ها  را در برابر یافته٣»موضع انتقادی«
همواره عقاید خویش را مورد بازبینی قرار دهیم و آنها را به مصاف اشکاالت و انتقادات 

                                                                                                                                            
1. First-order doubt 
2. Second-order doubt 
3. Critical stance 
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. ظ کنیمببریم اما در عین حال ایمان خود را به واقعیت و عینیت احکام اخالقی حف
 بدین ترتیب، شک درجه دوم درباره باورهای اخالقی است که ایمان اخالقی را ایجاب

 .شود نمیکند و این شک ضرورتاً به شک درجه اول درباره آن باورها کشیده  می
 

 نتیجه . ٧
 را برای سامان دادن »ی باورساز ناظر به ارزشها رویه«آدامز با الهام از آلستون، اصطالح 

ختی آدامز، شنا مطابق با دیدگاه معرفت. سی اخالق خویش وضع نمودشنا تبه معرف
سنت فرهنگی و تاریخی بشر، به عالوۀ تجارب و تامالت شخصی و نیز احساسات، 

کنند و   می عملها ی این رویهها  و امیال مان همگی به عنوان ورودیها عواطف، گرایش
وحی کلی برای /امز از اصطالح انکشافآد. کنند  میخروجی باورهای اخالقی ما را ایجاد

اشاره به حقایقی که خداوند در هستی قرار داده است تا ما با بکارگیری قوای معرفتی 
وحی خاص /همچنین او بدون انکار انکشاف. کند  میخویش به آنها دست یازیم استفاده

حی و/کند آن را زیر مجموعه انکشاف  میکه موجد کتب مقدس ادیان الهی است کوشش
کلی قرار دهد و از آن راهی به سوی گفتگوی معتقدان و نامعتقدان به وحی خاص 

به سبب آنکه باورهای اخالقی ما همواره در معرض شک و انتقاد قرار دارند ما . بگشاید
از نظر آدامز، ایمان همواره در . باشیم  میدر اخالقی زیستن خود نیازمند ایمان اخالقی

که آن عقیده دارای اهمیت بسیاری ای  رای اثبات عقیدهصورت عدم کفایت شواهد ب
بدین ترتیب، ایمان اخالقی برای اعتماد به صدق . یابد  میاست پدید آمده و معنا

باورهای اخالقی که فراتر از هر نوع شک و انتقادی نیستند و در عین حال، ادله و 
ودن باورهای اخالقی از فراتر نب. نماید  میشواهدی قطعی خالف آنها وجود ندارد ضروری

همواره عقاید کند   میشک و انتقاد به معنای اتخاذ موضی انتقادی است که ایجاب
خویش را مورد بازبینی قرار دهیم و آنها را به مصاف اشکاالت و انتقادات ببریم اما در 

 .عین حال ایمان خود را به واقعیت و عینیت احکام اخالقی حفظ کنیم
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