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 گاری؟ز کجاست ترس

 بر وجود خدا ومنین ـ یمولو یِاخالق برهانِ گزارش و سنجشِ

 

 1یمیعظ یمهد

 

 دهیچک
ل نس ی، برادنیبازخواندن و برسنج یبشر نینو یآوردهادر پرتو دست را یاسالمـیرانیفرهنگ کهن ا

 برافرازد، قامت دیجد جهان سپهر در هم و باشد داشته شهیر سنّت پربارِ خاک در هم خواهدیامروز که م
 یحتّ او یهاآموزه از یاریبس که ماست سنّت گانیشا یهاگنج از یکی یمولو. ریست انکارناپذا یاستهیبا

 «گاریترس» یزیتبر شمس اتیکل یهاکم در سه غزل از غزل. او دستستیشیبازاند سزاوار هم امروز
 یخالقا یرا برهان نیا توانیم نید یهفلسف یچهیدر از. داندیم خدا وجود بر یلیدل را یاخالق ترس یعنی

ه ب، دستور زبان باورخود،  سازانیدر کتاب جر ومنین یرا جان هنر یبر وجود خدا انگاشت. برهان مشابه
 رونیاز ا و کنندیم لیتکم را دیگریکاست که  یابه گونه برهان دو نیا یجزئ یهاتفاوت. آوردیم انیم
 ،یسان کلّو، به ومنیبرهان ن کی. جان هومنینـیمولو برهانبرهان فروکاست:  کیآن دو را به  توانیم

 دچارها را شمار آورده و آنبه (deductive arguments) یاسیق یلیرا دال دست نیا از ییهااستدالل
 رُباهیفرض لیدل کیعنوان به ومنینـیکه اگر برهان مولو میابر آن ،ی. ما، ولاست دانستهمصادره 

(abductive argumentبه )ن،ید یبر آن وارد نخواهد بود. امروزه در فلسفه کیانتقاد ه د،یشمار آ 
ما را  دست زین ومنیو ن یمولو یو دستگاه فکر آورند؛یشمار مبه رُباهیفرض یلیرا دال یاخالق یهابرهان

 . گذاردیباز م یریتفس نیچن یبرا

 گاریوجدان، ترس یندا ک،یجان ه ومن،ین یجان هنر ،یمولو ،ی: برهان اخالقهادواژهیکل
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 درآمد. 1

 :میخوانیاز آن م یه در بخش( ک2129 ی)به شماره دارد بایز یغزل( 1141 )ص یزیشمس تبر اتیکلدر  موالنا

 ؟یگارترسز کجـاست  نبْـوَد، ـطیمح او اگـر  دوانـَدیهمـ یطـرف را یکس هـر ترس به چو

 یبار ستهمه نیا از جز ،یدید مخوف را همه  نترسد یکس خود ز که البد، ترس ستیکس ز

 :دیگویم( 2141 ی، شماره1121 )ص یزیتبر شمس اتیکلاز  گرید یغزل در چنینهم

 یگارترستو است  ـریغ کـز  تو بر است حجت تو ترس نیز

 یاری نجُست یکس شیخو از  نتـرسـد یکسـ دل ـشیخو از

 1یکامکـار شـاهِ مُلکـتِ بـر  اندگواه تو یرجا و خوف پس

 کهچنانهم است« ترس»از  ریغ «گاریترس». نهدیم دیتأک انگشت «گاریترس»بر  هاتیب نیا در یمولو

ت، آن اجتناب اس دارشهیو ر داریصفت پا یزگاریپره یمطلق اجتناب است، ول زیاست. پره «زیپره»از  ریغ «یزگاریپره»

 داریاپ صفت گاریترس یو هراس است، ول میمطلق ب زیترس ن سان،نیهم. به یراخالقیو عمل غ یهم از گناه و بدکردار

 . یقترس اخال یعنی گاریترسسخن،  گری. به دیراخالقیغ عمل و یربدکردا است آن هم از ارتکاب گناه و ترس دارِشهیو ر

اگرچه در اندرون ما خانه دارد، از اندرون ما بر  «گاریترس» که دیگویم او. دیجویم باز را ترس نیا خاستگاه یمولو

 پس .خواهدینم امان خود از کسچیهو  ترسدینم شیاز خو کسچیهدل  رایز رد؛یگیسرچشمه م «ریغ»بلکه از  جوشدینم

 ن،ی. بنابرادهدیم یبر وجود خداوند قاهر و قادر گواه یعنی« کامکار یمُلکت شاه»به امان، بر  دِیام اش،یپ در و، میب نیا

 است بر وجود خدا.  لیدر دل ما دل یوجود ترس اخالق

 : آوردیم نی( چن3 یشماره، 51 )ص یزیتبر شمس اتیکلاز  گرید یغزل در یمولو را نکته نیهم

 را تو مر وارهاند تا کشدیم او را تو دم آن  یشـویم ـانیگواهلل ،یشـویم ـمـانیپـش بـد از

 چرا؟ ینیبینم خود با را ترساننده لحظه آن  یشویم پرسان چاره وز ،یشویم ترسان جُرم از

 تا ینکیم یخواهو پناه ییجوو چاره یشویهراس مدچار ترس و  زندیاز تو سر م یگناه یکه وقت دیگویم شتنیخو به او

 نیا در تو که یابییدرنم چرا ؟ینیبینم را شیخو یاخالق ترس گاهخاست. در آن لحظه چرا یبِرَهان هراس نیا از را خود

 رست که است آن بر یمولو ن،یبنابرا خدا؟ جز ستیک گرید کس آن. یترسیم یگرید کس از بلکه خود، از نه هنگام

 «یبرهان ترس اخالق»نامِ  یستهیرا )که شا 2برهان نیا توانیم رونیا از. خدا وجود بر است لیدل گناه ارتکاب ازپس یِاخالق

 شمار آورد.وجود خدا به یِاخالق یهااست( از برهان

 توانیم دسته دچن در را هابرهان نیا و است؟ شده اقامه کنون تا یاخالق برهان چند و ست؟یچ یاخالق برهان امّا

 است؟ وارد آن بر یینقدها چه و گنجد؟یم دسته کدام در ای است؟ منطبق هاآن از کیکدام بر یمولو برهان و گنجاند؟

 ت؟داش چشم زین یمولو برهان از توانیم را گاهیجا آن ایآ و دارند؟ معاصر نید یفلسفه در یگاهیجا چه یاخالق یهابرهان

 

                                                           
 ایم.، اما به نظر ما درست همان است که در متن آورده«ملکت شاه و کامکاری»در تصحیح فروزانفر آمده است:  .1

( نیست، demonstrationدارای آن معنای دقیق ارسطویی )« برهان»ی ی دین در ایران معاصر واژهی فلسفههای حوزهها و تألیف. در ترجمه2

 ایم.کار بردهرا به همین معنای باز به« برهان»( مورد نظر است. ما نیز در این نوشتار argument)« حجت»و « دلیل»بلکه مطلقِ 
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 خدا وجود رب یاخالق یهابرهان. 2

 بر یفراوان یهابرهان ربازید از. است بوده خیتار سراسر در فلسفه مسائل نیترنهیرید از یکی دیتردیب خدا وجود یمسئله

 یعقل نظر یهیکه بر پا دیگویم ناب خرد سنجشحال، کانت در  نی(. با ا1نگایپلنت: بنگرید) است شده اقامه خدا وجود

 :نهاد شیپ توانیم خدا وجود ثباتا یبرا برهان گونهسهتنها 

 ؛ناختیشکیهانبرهان  ن،ی[ است؛ دومیشناختتی]= برهان غا یزدانشناختیـیتیگبرهان  ن،ینخست برهان

. شود افتهی تواندینم هم و شود،ینم افتهی نهیزم نیا در یبرهان نیا از شیب. یشناختیهستبرهان  ن،یو سوم

(B 619، 113-112صص ) 

کانت،  ازشی(. پ131-113صص ،B 620-659ممتنع است )همان،  ادشدهی برهانِ قسمْ سه هر یاقامه که کندیم ادّعا کانت

و کانت  ومیه ی(. نقدها511-519صص 2واکسمن،)نک:  بود دهیکش چالش به را برهان گونهسه نیا یامکان اقامه زین ومیه

کانت  نیچنهم ـ کردینم شنهادیپ را گزینیجای چیه ومیشدند. ه رفتهیو قاطع پذ رومندین ییعنوان نقدهابه نیزمدر مغرب

 رایروح و اخت یکه وجود خدا را، در کنار جاودانگ افتیامکان را  نیکانت ا ،ی. امّا در قلمرو عقل عملیدر قلمرو عقل نظر

  (.316-315به اثبات برساند )نک: کورنر، صص یعمل اخالق یهافرضشیاز پ یکیعنوان انسان، به

( 353)ص 3هپبِرن. شد آن به یفراوان اقبال و گرفت نام «یاخالق برهان» خدا وجود بر استدالل ازقسم  نیکانت ا ازپس

و دوم  ؛افتندیقبول عام  یسنتّ یهاو کانت بر برهان ومیه ینقدها کهنیدارد: نخست ا لیاقبال دو دل نیبر آن است که ا

ر معتبر باشند اگ یـ حتّ گرید یهادارد. برهان ینید یداشته باشد، صبغه یفلسف یکه صبغهآن ازشیب یبرهان اخالق کهنیا

 به اثبات شخص کیعنوان خدا را به یبرهان اخالق کهیدرحال کنندیاثبات م 5ءیاَبَرش ای 4یالوه ءیش کیعنوان ـ خدا را به

 سازگارتر است. نیـ به نظر هپبرن ـ با سپهر د نیو ا رساند؛یم

( بعد به 353)صص هپبرن. است شده ارائه برهان نیاز ا زین یگرید گوناگون یهاتیروا کانت یاخالق برهان جزبه

 ها از ما است.(برهان یگذار. )ناماست پرداختهها آن سنجش و گزارش بهنهاده و  شیرا پ هاتیروا نیاز ا یفهرست

 یاخالق آمر برهان ـ

 یاخالق یهاقانون اعتبار برهان ـ

 یاخالق گذارقانون انبره ـ

 یاخالق یهاسنّت یخوانهم برهان ـ

 )برهان کانت( یخوب نیبرتر برهان ـ

 (6ی)برهان سورل اخالق یهاارزش تینیع برهان ـ

 (1لوری)برهان ت یاخالق ستِیز ییِایپو برهان ـ

 تواندیه مک ومنیرهان ندر آن از ب رایز ست؛ین یلیتفص کم،دست ا،ی کامل یفهرست هپبرن فهرست که رسدیم نظر به

 است. امدهین انیبه م یشود سخن دهینام «یبرهان وجدان اخالق»

 

                                                           
1 Plantinga  

2 Waxman 

3 Hepburn 

2 divine object 

1 superobject, 

1 Sorley  

1 Taylor 
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 یاخالق وجدان برهان: ومنین برهان. 3

 بانز دستور از معاضدت در یجستاررا منتشر کرد به نام  سازانیجر یم. کتاب 1111در  1ومنین یهنر جان نالیکارد

 یباور به خدا لیتا دل کندیکتاب تالش م نیاز ا یدر بخش ی. وشودیگفته م زین باور زبان دستور یکوتاهکه به 2،باور

 :سدینویدهد. او م حیرا توض یواحد شخص

ه واقعاً ـ ک ،میهراسیم م،یشویم شرمسار م،یکنیم تیمسئول احساس وجدان یندا از یچیسرپ هنگام به اگر

 او شگاهیدر پ م،یاهست که ما در برابر او مسئول یکیامر داللت دارد بر آن که  نیهم هست ـ ا گونهنیهم

 یانهدالشکسته زیانگغم یمانیهمان پش ی. اگر به هنگام خطاکارمیهراسیاو م یهاو از بازخواست م،یشرمسار

 یِاز همان آرامش ذهن یکاراگر به هنگام درست ردمان؛یگیکه به هنگام آزردن مادر در بر م میکنیرا حس م

 دیدپدر پ یکه به دنبالِ ستوده شدن از سو میبریلذت م یبخشتیرضا نِیراست یز همان شادمانوار، اآفتاب

 ما ناظر به اوست، در لبخند اوست که شیکه عشق و ستا میرا دار یشخص ریدر درون خود تصو نیقیبه  د،یآیم

تلزم اند که مسدر ما چناناحساسات  نی. امیشویدر خشم اوست که آشفته و رنجور م م،یابییرا م شیسعادت خو

اسب  کی شیدر پ زین م،یروزیسنگ مهر نم کیاند: ما به  شان،زانندهیعنوان علّت برانگموجود هوشمند، به کی

 وجدانْ یل: ومیخوریو افسوس نم غیصرف در یِقانون بشر کیخاطر شکستن به م؛یکنیسگ احساس شرم نم ای

آرامش ژرف،  گرید یو از سو زاند؛یانگیرا برم یکوهنِـخود ،یاپسدلو ،یگداز، آشفتگعواطف جان نیا یهمه

ها نآ یدآورندهیکه پد ستین ینیمحسوس زم ءیش چیکه ه افشانَدیرا بر ما م یدیو ام ت،یرضا ت،یحس امن

ن[ که ادراک او ]شخص باوجدا یتی]پس[ واقع ست،ین ییجهان مر نیمتعلق به ا احساسات نیباشد. ... اگر علت ا

ثر را ا نیفرمان، ا کی یمنزلهوجدان، به یندا یدهیپد رونیباشد؛ و از ا یو اله یعیفراطب دیتوجّه آن است بام

قش بزند؛ ن الْیرا بر خ فردهندهیک نِیبهمه رومندِیدادگرِ ن یِداورِ قدس کی ،یمتعال یفرمانروا کی ریدارد که تصو

 .است اخالق مبدأ یاخالق حسّ کهنچنااست، هم نید یوجدان[ مبدأ خالقانه یو ]ندا

 :رودیم شیپ ساننیبد ومنین استدالل باال،عبارت  یهیپا بر

 .دهدیم زنهار هایبد از و خواندیفرام هایکین به را ما که «وجدان» نام به هست ییروین ما اندرون در( 1

 .میشویم یهراس، و دلواپس ،ینِکوهخودـ ،یآشفتگ ،یمانیپش ،یشرمسار دچار م،یچیبپ سر وجدان یندا از اگر( 2

 .ردیگیما را در بر م دیو ام ،یشادمان ،یخوشنود ت،یآرامش، امن م،یکن یرویپ وجدان یندا از اگر( 3

 .ندارند یاجتماع ای یعیطب علّت احساسات نیا( 4

 خداوند( است.  یعنی) یاله و یعیفراطب یموجود احساسات نیا علّت پس( 5

  

 یمولو برهان با ومنین نبرها یسهیمقا. 4

 دیور بامنظ نی. به امیموالنا بپرداز «یِترس اخالق»با برهان  ومنین «یِوجدان اخالق»برهان  یسهیبه مقا دییایب اکنون

 :میفکنیب موالنا برهاندوباره بر  ینگاه

 .میشویم ییجوچاره و ،یمانیپش ترس، دچار م،یشو مرتکب یگناه ای میکن یبد اگر( 1

 (.ترسدینم خودش از یکس)چون  ندارند یدرون علّت احساسات نیا( 2

 خداوند( است.  یعنی) یاله و یعیفراطب یموجود احساسات نیا علّت پس( 3

                                                           
1 John Henry Newman 

2 An Essay in Aid of a Grammar of Assent 
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 یهادارند. تفاوت یکسانی یاند، گوهرهمتفاوت اتیّاز جزئ یاپاره در اگرچه برهان دو نیا که گفت توانیم درنگیب

 ستهیبا نکته چند ادکردی برهان، دو نیا یسهیمقا مقام درباشند.  گریدکیمکمّل  توانندیاست که م یاآن دو هم به گونه

 .رسدیم نظر به

« وجدان یاز ندا یچیسرپ»آمده همان  یاز برهان مولو 1سطر  درکه « کردن و ارتکاب گناه یبد» ما نظر به .کمی

 تسین اورمندب «یو قبح شرع حسن» به یمولو شهور،م برخالف ،. چوناست دهذکر ش ومنیاز برهان ن 2است که در سطر 

را شرع  یبازشناختِ بد یسنجه یاگر و رایبدان باورمند باشد. ز تواندینم برهان نیا در کمدست ای و( یدری: حدی)بنگر

صادره بر م نیا آن را اثبات کند، و خواهدیگاه که مخداوند ـ را مسلّم اَنگاشته هم بدان یعنیوجود شارع ـ  شیشاپیبداند، پ

ن و قبح بلکه به حس ،یشرع قبح و حسن به نهرا  یآن است که مولو برهان نیا یکم مقتضادست ن،یمطلوب است. بنابرا

 جدانواست:  نیپاسخ ا شناسد؟یرا بازم یو خوب یبد یکه عقل از چه راه دیپرس دیشای. اکنون ممیباورمند بدان یعقل

 نهفته زین «گناه»درون مفهوم  «یچیسرپ» مفهوم ن،یوجدان. افزون بر ا یاز ندا یچیسرپ یعنی یبد ن،ی. بنابرایاخالق

 ستین یا! پس چارهانجامدیکه به همان مصادره م نیاز چه؟ از فرمان خدا؟ ا یچیاست. امّا سرپ یچیسرپ ی: گناه نوعاست

 .است وجدان یندا از یچیسرپ زین گناه: مییبگو کهنیجز ا

 دیباشد، پس با ومنیدر برهان ن« وجدان یاز ندا یچیسرپ»همان  یدر برهان مولو« و گناه یبد»منظور از  اگر .دوم

 حیتصربه ومنین برهان از 1 سطر در فرضشیپ نیا. یاخالق وجدان وجوددارد:  یاناگفته فرضشیپ یگفت که برهان مولو

 .است مستتر و دهیپوش یمولو برهان در امّا است آمده

ر آن، افزون ب ومن،ین یول نهدیانگشت م« وجدان یاز ندا یچیاز سرپپس یِمانیو پش ترس» بر تنها یمولو .سوم

 . آوردیم انیرا هم به م« وجدان یاز ندا یرویاز پپس دِیو ام یو خوشنود تیامن»

 و ودخ: نهدیم شیپ آن یبرا نهیگز دو د،یجویم باز را شیخو نظر مورد یدهیپد علّت کهیهنگام یمولو .چهارم

: کندیم هارائ خود موردنظر یهادهیپد علّت یبرا نهیگز سه ومنین امّا. ازدییم دست یدوم اثبات به یاوّل ینف با سپس خدا؛

 .نشاندیم اثبات یکرس بر را سوم ینهیگز نخست، ینهیگز دو ینف با سپس خدا؛ و اجتماع، عت،یطب

 تواندیم یگرید که دارد ییهارخنه ای رخنهدو برهان  نیاز ا کیکه هر  شودیروشن م میگفت که ییهانکته یهیبرپا

 «ومنینـیبرهان مولو»را به دست آورد و آن را  یدو برهان، برهان سوم نیا بیترکاز  توانیم رو،نیرفع و رفو کند. از ا را آن

 :دینام

 .دهدیم زنهار هایبد از و ندخوایفرام هایکین به را ما که «وجدان» نام به هست ییروین ما اندرون در( 1

 .میشویم یدلواپس و هراس، ،ینِکوهخودـ ،یآشفتگ ،یمانیپش ،یشرمسار دچار م،یچیبپ سر وجدان یندا از اگر( 2

 .ردیگیم بر در را ما دیام و ،یشادمان ،یخوشنود ت،یامن آرامش، م،یکن یرویپ وجدان یندا از اگر( 3

 .ندارند یاجتماع ای ،یعیطب ،یدرون علّت احساسات نیا( 4

 خداوند( است.  یعنی) یاله و یعیفراطب یموجود احساسات نیا علّت پس( 5

 

 ومنین برهان بر کیه جان نقد. 5

 : کندیم فیتعر نیرا چن یاخالق برهان (p. 28) 2نید یفلسفهدر  1کیه جان

                                                           
1 John Hick 

2 Philosophy of Religion 
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 یِنشدنلیحسّ تعهد زا ژهیوو به ،یاخالق یاست که تجربه یاش، مدّعگوناگون یهادر شکل ،یاخالق برهان

 .  ردیگیم فرضشیتعهد پ نیا یعنوان منبع و مبنابه ینوعوجود خدا را به اش،ینوعان انسانفرد نسبت به هم

 :کندیم دسته دو را یاخالق یهابرهان کیه

 تینیاز ع ای ،یگذار الهبه قانون ینیع یِاخالق نیاز قوان یمنطق استنتاج عنوانبهبرهان  نیشکل، ا کی در

 ییخدا به وجدان وجود از نیهمچن ایها، ارزش یمتعال یبه مبنا یطور کلّها بهارزش ای یاخالق یهاارزش

 هر که شودیم لیتشک ادّعا نیا از... یاخالق برهان دومِ شکلعرضه شده است... .  1،است وجدان یندا که

 اشیزندگ بررا  ییو چرا چونیب یکه دعو یانهگوبه است یاخالق یهاارزش پاسداشت به متعهد جدّبه کس

آن  نید ها، کهارزش نیا یبرا یفرا انسان ییو مبنا منبعبودنِ  یضمناً به واقع دیبا صورت نیا در کند،یم اِعمال

      (Ibid)باور داشته باشد.  نامد،یرا خدا م

م دو یاست اما در دسته یاخالق ییمحتوا با یمنطق لیدل کی یجهینتنخست  یسخن، وجود خدا در دسته گرید به

 آوردینخست م یدسته یهااز برهان یاعنوان نمونهرا به ومنیبرهان ن کیگرا است. همطلق ینظام اخالق کی فرضِشیپ

 :دیگویو سپس م

 یهیرپاب انهیگراعتیطب نییتب یرایپذ یاخالق یهاارزش که است آن دست نیا از ییهابرهان یهمه یاصل فرض

 ،یانسان یجامعه ای یانسان عتیطب ساختار ،یشیاندمصلحت[ اساس بر ای] ،یانسان یهاآرمان و الت،یتما ازها،ین

است.  2ادرهمصفرض  نی. امّا استفاده از استندین نباشد یعیفراطب امر به تمسک مستلزم که یگرید روش هر ای

 گراعتیشکاک طب کیخدا موضوع بحث است، و از منظر  به 3یشناساستدالل از ارزش یِاصل یمقدّمه رو،نیاز ا

       (Ibid) اثبات نشده است.  یزیچ

 بر هاآن از کی هر که دیگویم و نامدیم «یشناختارزش نیبراه» را یاخالق نیبراه نخستِ یدسته جانیا در کیه جان

 یعلّت تنها یعنی ،B یممکن برا نِییتب تنهاکه  کندیمو سپس ادّعا  نهدیم دیتأک انگشت Bمانند  ی( اخالقیادهیپد ای) ارزش

 دییای. باست برقرار Bو تنها اگر خدا وجود داشته باشد،  اگر سخن، گرید به. است خدا وجود بازشناخت، B یبرا توانیکه م

 را ریز قالب د،یگویم کیه که گونهآن ،یشناختارزش یهابرهان صورت نیا در. میبنام Aرا « خدا وجود دارد» یگزاره

 .داشت خواهند
A ↔ B 

B 

A 
 اش،یاصل یمقدّمه رایز است، یمادّ آن اِشکال که دیگویم کیه امّا. ندارد یاِشکال یصور نظر از برهان نیا که است روشن

 یهانییتب با است؟ خدا وجود B نییکه تنها تب دییگویاثبات نشده و محلّ پرسش است. چرا م ،یدوشرط یگزاره یعنی

   د؟یکنیم چه... و ،یشناختجامعه ،یشناختروان انه،یگراعتیطب بِیرق

 ینف به 4 سطر در و ستین خاموش بیرق یهانییتب یدرباره ومنینـیمولو برهان که کرد یادآوری دیبا جانیا در البتّه

 است آن دربرهان  نیا یاست. امّا کاستبرهان دچار مصادره  نیگفت که ا یسادگبه توانینم رو،نیا از و، پردازدیم هاآن

 است برشمرده که ییهانییتب همان ینف یبرا یرومندین لیدال اًیثان و کند،ینم استقصا را بیرق یهانییتب یهمه اواّلً که

                                                           
 . تأکیدها از ناقل.1

2 .to beg the question تر دارد: جا ـ معنایی عامشود، امّا گاهی ـ مانند اینترجمه می« مصادره بر مطلوب». این اصطالح اغلب به

 تنهایی بر این معنای عامبه« مصادره»ی عنوان یک مقدمه ـ خواه آن مسئله همان مطلوب باشد یا نباشد. واژهدلیلِ یک مسئله بهپذیرش بی

 داللت دارد.

3 axiology 
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که » چراباشد  یدرون تواندینم یاخالق ترس علّت که دیگویم یشناختروان نییتب ینف مقام در یمولو مثالً. نهدینم شیپ

ها را از ترس یاریبس یشهیر یشناساست که روان یدر حال نی. ا«نترسد یکس دل شیاز خو» ای« نترسد یز خود کس

 کی شیر پد زین م،یروزیسنگ مهر نم کیبه  ما: »دیگویم یعیطب نییتب یدر مقام نف ومنین نیچن. همشماردیم یدرون

بس  یانهیشیمانند هند پ ییدر کشورها یو گاوپرست یپرستست که بتا یدر حال نی. ا«میکنیسگ احساس شرم نم ایاسب 

 دراز دارد.  

 ییدّعام ومنینـیمولو برهان جمله، آن از و، یشناختارزش یهابرهان یِاصل یمقدّمه د،یگویم کیه کهچنان ن،یبنابرا

ت که اس یدوشرط یهمان گزاره یاصل یمقدّمه نیناتمام است. ا اشلیدل م،یگفت ما کهچنان کمدست ا،ی است لیدلیب

 دیشای. اکنون م(B) شودیم نییتب یاخالق یدهیپد ایگاه فالن ارزش آن ،(A): اگر و تنها اگر خدا وجود داشته باشد دیگویم

 دیصورت، شا نیدر ا دهد؟یچه رخ م میکن لیساده تبد یِبه شرط یشرطو از دو ل،یمقدّمه را تعد نیا ما اگرکه  دیپرس

 !دینیبب را ریز یبندصورت. یتال وضع یمغالطهگرفتار شدن به  متیگردد امّا به ق یرفتنیبرهان پذ یاصل یمقدّمه
A → B 

B 

A 
اش است: اگر صورت 1«بستبن سو دو» کی دچار یمادّ فساد و یصور یاعتباریب نیب ومنینـیمولو برهان سان،نیبد

رهان ب نیسخن، ا گری. به دشد خواهد نامعتبر اشصورت باشد، صادق اشمادّه اگر و د؛بو خواهد فاسد اشمعتبر باشد، مادّه

 زدیبگر نیو اگر از ا غلتد،یم در نی: اگر از آن برهد به دام ا3یرصوریغ یمغالطه از ای ستین ریگز 2یصور یاز مغالطه ایرا 

 . افتدیم دربه تور آن 

 

 ومنینـیمولو برهان از دفاع. 6

 ینقدها ضفرشیپ نیبنابرا و اندیاسیق ییهامغالطه میبازشناخت ومنینـیمولو برهان در کنون تا که ییهامغالطه یهمه

 فرضشیپ نیاست. امّا ا 4یاسیق لیدل کی ومنینـیمولو برهان که است آن دست، نیا از یینقدها فرضشیپ اساساً و ک،یه

 ریگدامن ساخته وارد برهان نیا بر کیه که یهمان نقد رونیو از ااست  لیدلیب یمدّعا کی یعنی ،مصادره کیخود 

 لیدل» کیرا  ومنینـیمولو یِو برهان اخالق میکن یرویپ 5کوئان شنهادیاز پ دیبایبلکه م میتوانی. ما مشودیخودش م

 :دیگویم کوئان. میبه شمار آور 1«نییتب نیبهتر راه از استنتاج» کی ای 6«رباهیفرض

 خدا وجود هب یاخالق یهاارزش تیّنیع مثالً، از، که باشد شده ساخته یاسیق یلیدل یمنزله به یاخالق لیلد اگر

 نبود و یاخالق یهاارزش تینیع که دهد نشان دیبا تنها لیدل نیا ردّ یبرا منتقد صورت نیا در شود،یم منتقل

 از علم یفلسفه و یشناسمعرفت در که ییهارفتشیپ یول. است یانسبتاً ساده کارِ نیا. سازگارند منطقاً خدا

 است ترانهنیبواقع پژوهش یقلمروها شترِیب در که کشاندیم فکر نیا به را یاریبس است نموده رخ 1961 یدهه

را هم  یاخالق لیدل میتوانی. ما ممیبگرد نییتب نیاستنتاجِ از راه بهتر کی ربا،هیفرض لیدل کی دنبال به که

                                                           
1 dilemma 

2 formal fallacy  

3 informal fallacy 

4 deductive argument  

5 Kwan  

6 abductive argument 
1 inference to the best explanation 
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 ینیبوناگون، جهانگ یهاینیبجهان انیکه در م میاستدالل کن یعنی م،یکن یبندصورت رباهیفرض یلیدل یمثابهبه

 (p. 358)است.  ،یگروعتیدر تقابل با طب ژهیوبه ،یامور اخالق تیّنیمثالً، ع ،یِبرا نییتب نیخداباورانه بهتر

بر دو  ،یسنّت طوربه معتبر، لیدال ست؟یچ نییتب نیبهتر هرا از استنتاج ای رباهیفرض لیدل که دیپرس دیبایم درنگیب

 است؛ ترعام syllogismهمان  ای ییارسطو اسیاز ق یول شودیترجمه م «اسیق»معموالً به  که deductionاند: نخست گونه

 هنهاد شیرا پ لیز دلا یسوم یگونه 1رسیپ سَندِرز چارلزبرگردانده شده است.  «استقرا»به  ربازیاز د که inductionو دوم 

 را آن توانیم یول اند،کرده ترجمه «ییرباهیفرض» به را آن معاصر مترجمان که abduction (Jacquette, p. 42) نامبه  است

 با ذهن ل،یدل از گونه نیا در. دینام «نییتب نیاستنتاج از راه بهتر»آن را  2هارمن لبرتیگ بعدها. گفت هم «استراق»

 فیتوص نیچن ار ندیفرآ نیا رسیپ. کندیم نییتب را دهیپد آن باشد صادق اگر که دیربایم را یاهیفرض دهیپد کی یمشاهده

 : است کرده

C است شده مشاهده است آوریشگفت یتیواقع که. 

 .بود خواهد یعاد یامر Cباشد،  صادق Aاگر  یول

 (Psillos, pp. 4, 122, Jacquette, p. 688)صادق است.  احتماالً A کهنیهست بر ا یلیدل پس

 گونهنیزده و آن را ا وندیپ یوضع تال یرا به مغالطه ییرباهیفرض ،(Cook, p. 4) منابع از یبرخ که است یرو نیهم از

 اند:کرده یبندصورت
A → B 

B 

A 
 یجهینت عنوانبه A یوضع تال دراست.  یوضع تال یمغالطه همان یراستبه ییرباهیفرض که ستین معنا بدان نیا البته

 است. محتمل یگزاره کی فقط A ییرباهیّفرض در یول شودیم عرضه مقدّمات یِضرور

 یکه مقدّمه میگفت نیا ازشیپ. میبرهان «بستبن سو دو» از را آن و میبازگرد ومنینـیمولو برهان به میتوانیم اکنون

 رایاش فاسد، زاوّل صورت استدالل معتبر خواهد بود امّا مادّه ساده. در فرض یِشرط ایاست  یدوشرط ایبرهان  نیا یاصل

 صادق یاصل ی)مصادره( است. و در فرض دوم مقدّمه لیدلیب ییـ مدّعا دیگویم کیکه هـ چنان یدوشرط یگزاره نیا

است  ی، امّا، در حالتهمه نی. ادیآیم دیدر آن پد یوضع تال یچون مغالطه شود،یصورت استدالل نامعتبر م یولخواهد بود 

 میریض دوم را بپذفر میتوانیم یسادگبه م،یبدان رباهیفرض یلیاگر آن را دل یول م،یبشمار یاسیق یلیبرهان را دل نیکه ما ا

 ریکل زبه ش را ومنینـیبرهان مولو دییایب. میشو یوضع تال یدچار مغالطه کهآنیو ب دیبه وجود آ کیاِشکال ه کهآنیب

 :میکن یندبصورت

 . (B) میکنیم تیاز آن احساس امن یرویاحساس ترس و با پ وجدانْ یندا از یچیسرپ با ،(A) باشد داشته وجود خدا اگر

 .(B) میکنیم تیاز آن احساس امن یرویاحساس ترس و با پ وجدانْ یندا از یچیسرپ با

 .(A)وجود دارد  خدا پس

 اثریب کیاِشکال جان ه رونیآن است و از ا یبرا نییتب نیبلکه بهتر ستین B یممکن برا نِییتب تنها Aاستدالل  نیا در

 یالطهگفت که دچار مغ توانینم نیبنابرا و اسیق کی نهاست و  ییرباهیفرض کیاستدالل  نیا گرید یسو از. شودیم

 است. یوضع تال

 

                                                           
1 Charles Sanders Peirce (1839–1914) 

2 Gilbert Harman (1938- ) 
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 مقدّر دخل دفع. 1

 نیبهتر را اخد وجود که است رباهیفرض لیدل کی ومنینـیمولو برهان که میریپذیم! خوب اریبس: شود گفته است ممکن

 نیبهتر داه وجود خک دییگویم یاهی: بر چه پادیپرس توانیاما م انگارد؛یم یاخالق دیو ام میب ی( برانییتب گانهی)و نه  نییتب

 . آوردیم بر سر دوباره کیهاِشکال  ن،یمصادره است. بنابرا کیه ریبه تعب ای لیدلیب ییمدّعا نیا است؟ نییتب

 :دیگویم او. میکن استناد کوئان از یمطلب به دیبا باز پرسش نیا به پاسخ در

 یواحد یجنبه چیه به رباهیفرض یِاخالق لیدل کیاند، قوّت  1یانباشت یلیذاتاً دال رباهیفرض لیدال که یروآن از

 یتجربه یگستره کلّ تواندیم یخوببه اندازهود که چهوابسته خواهد ب نیاز اخالق وابسته نخواهد بود، بل به ا

  (p. 358)را.  شیو هم محتوا را اششکل هم کند، نییتب را یاخالق

 بلکه ست،ین ای تاس نییتب نیبهتر که مییبگو و میبسنج «یاخالق وجدان» یدهیپد با تنها دینبا را «خدا وجود» ما ن،یبنابرا

 «خدا وجود» ندیگویم که یکسان. میکن یابیارز یاخالق یهادهیپد یبا همه اسیآن را در ق 2یِنییتب تیفیک دیبا منظور نیبد

 نه ای است موجه شانیمدّعا کهنیا اما. ستین لیدلیب شانیمدّعا و دارند یلیدال ستیاخالق یهادهیپد یبرا نییتب نیبهتر

 زین ام سخن یهمه. زندیمدّعا تن م نیا رشیو از پذ دارد یسلب یافتیره که یکس یسو از ژهیوبه ست،یبررس ازمندین

 درونِ را آن دیاب بلکه دانست، بسته را ومنینـیمولو برهان یپرونده توانینم کیه اِشکال یهیپا بر مییبگو که است نیهم

 نییتب نیبهتر یمنزلهبهرا خدا  وجود توانیم ایکرد که آ یرهگذر بررس نیداد و از ا قرار گرید یاخالق یهااز برهان یانباشت

 ومنینـیبرهان مولو ی( است که پروندهopen problem) باز پرسمان کی البته نیا و. نه ای رفتیپذ اخالق یگستره کلّ یبرا

 .      داردیرا مفتوح نگاه م

 

 ومنینـیمولو برهان از یاسیرقیغ یتلق ضرورت. 1

ه نه تنها ک میافزای. اکنون مآورد شماربه یانباشتـانهیرباهیفرض توانیم را ومنینـیمولو برهان که شد آشکار کنون تا

)و  یانباشت یلیدال باور زبان دستوربحث شده است که او در  لیتفصبه ومنین یکرد. درباره نیچن دیبایمبلکه  توان،یم

نشان  خواستیکتاب م نیا در ومنین. (Thomas, pp. 37, 39)وجود خدا ارائه کرده است  ی( برایاسیرقیغ یلیدال رو،نیاز ا

 اریبس عرصه نیو در ا ستین انیآدم یواقع یزندگدارد که متناسب با  ییارهایدر قلمروِ دانش مع« باور»و  «لیدل»دهد که 

 یواقع یزندگ رد یریگمیتصم ندیبه فرآ یتسر قابل ارهاستیمع نیکه تجسم ا منطق اونظر  ازنظرانه و ناکارآمد است. تنگ

. دیبرسنجد و کر یابیارز یمنطق یارهایمع با را آن اراعتب توانینم ن،یو، بنابرا ستیرانتزاعیغ ینیامر ع کی مانی. استین

خشک  چارچوب یدر فراسو مانیا دیبگو خواستیکه م یاهیبود ـ دفاع مانیاز ا هیدفاع کی باور زبان دستور ساننیبد

 شده هعرض خدا وجود اثبات یبرا یاسیق یلیدال نیچن یونه ممکن است که در کتابچگ حال. ستیعقالن یمنطق هم امر

 باشد؟

 نگاه باشد، هداشت یو برهان از یاسیرقیغ یبرداشت تا زاندیانگیم بر را ذهن که یانکته نینخست ،یمولو یدرباره اما و

 .خروار ینمونه یمشت نکیا. یاسیق لیدل نکوهش از است سرشار او اشعار. است اسیق به او یمنف نگرش و نانهیبدب

 بـود ـسیابلـ خـدا انـوار ـشیپ  نمود ـاسکـهایق نیکـ کـس آن اول

 ز نار و او ز خاک اکدر است  من  است بهتر شکیب خاک از نار گفت

 (155بخش، 1دفتر، 213ص، 1ج ،یمثنو)

 

                                                           
1 cumulative arguments 

2 explanatory quality 
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 را یاقـتران ـاسیق جـو کمـتر ـست؛ین یـاسیقـ  وج شش نیا و پنج نیا پسِ جو، شش نیچن و باغ نیچن

 (56 غزل، 11ص ،یزیتبر شمس اتیکل)

 

 ییهاروش به هک ستین عنام نیا به کندیم ینف را اسیق ارزش یمولو یوقت که ردیبگ خرده ما بر تواندیم یکس البتّه

 رومندتریرتر و نب یمعناست که روش نیا به بل دهد،یم در تن یانباشت ای رُباهیفرض لیدال مانند اس،یق از ترفیضع و فروتر

 :دیگوی. مگر همو نمنهدیم شیاست را پ یکه همان شهود عرفان اسیاز ق

 دباش حجـت ـانیب حکـما حکـم  باشد سنت و شرع ز فقها علم

 باشد حضرت نور انیع و کشف از  ملکوت یایسخنان اول کنیل

 (111یِرباع ،1311ص ،یزیتبر شمس اتیکل)

را  اسیارزش ق سوکیاز  اگرچه یمولو نیکرد که هم توانیانکار هم نم یدرست است ول نیگفت که ا دیپاسخ با در

 نیا. «یاخالق ترس» بر یمبتناقامه کرده است  یلیدل خودْ خواند،یما را به کشف و شهود فرا م گرسویو از د کندیم ینف

جا کرد؟ آن ریفهم و تفس دیرا چگونه با آن پس. آورد شماربه یاسیق توانیم نه و دانست شهود و کشف توانیم نه را لیدل

 ییراهگشا ریتفس دتواننیمناستدالل  یِسنت یهاهیّباشد. نظر ییهاهیّمان مسلّح به نظرذهن دیبا میباش ریاز تفس ریکه ما ناگز

 کیچیه «یاخالق ترس برهان» و ؛یلیتمث ای و ییاستقرا ای ستیاسیق ای لیدل هاهیّنظر نیا یهیپا بر چون دهند، دستبه

 به و میگذارب فراتر را پا یسنّت یهاهیّنظر چارچوب از یمولو لیدل ریتفس یبرا که ستین یاچاره ن،یبنابرا. ستین هانیا از

 ستیخوب یریفست ینهیگز «نییتب نیاستنتاج از راه بهتر» ای «ییرباهیفرض». به نظر ما میازی دست نینو یهاهیّنظر یسو

 . است نهاده شیپ یمولو که یلیدل یبرا

 جهینت. 9

 : که میدانست جستار نیا در

 آن یمحور مفهوم هک کندیبر وجود خدا اقامه م یلیدل یزیتبر شمس اتیّکلّغزل از  نیدر چند ی( مولوالف

 :کرد خالصه ریز یوهیش به توانیم را لیدل نیا. است «یاخالق ترس»

 .میشویم ییجوچاره و ،یمانیپش ترس، دچار م،یشو مرتکب یگناه ای میکن یبد اگر( 1

 (.ترسدینم خودش از یکس)چون  ندارند یدرون علّت احساسات نیا( 2

 .است( خداوند یعنی) یاله و یعیفراطب یموجود احساسات نیا علّت: پس

 آن وانتیم که است نهاده شیپ ،باور زبان دستورخود،  سازانیدر کتاب جر ومنین یرا جان هنر یمشابه لیدل( ب

 :بازگفت ریز یوهیش به را

 .دهدیم زنهار هایبد از و خواندیفرام هایکین به را ما که «وجدان» نام به هست ییروین ما اندرون در( 1

 رفـت مسـموع در عمـر ــرتیبص یب  رفت موضوع در و محمول در عمر

 نگـر ـودخ یْجـهیـدر نت آمـد، باطـل  اثـریب وْ ـجهینـتـیبـ یـلیدل ـره

 یقـــانــع یاقـتــرانـ ـــاسیق بــر  یصـانع یـدیند یمصـنوع به جز

 ...یصـف عکســش بـر بـاز ـلیدال از  یــففلس ـطْیوسـا در ـدیفـزایم

 ستا خوش تشآ آن در را ما دخان یب  ستا آتـش ـلیدل را او دخان گر

 (21، بخش 5، دفتر 1351، ص2ج همان،)
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 .میشویم یدلواپس و هراس، ،ینِکوهخودـ ،یآشفتگ ،یمانیپش ،یشرمسار دچار م،یچیبپ سر وجدان یندا از راگ( 2

 .ردیگیم بر در را ما دیام و ،یشادمان ،یخوشنود ت،یامن آرامش، م،یکن یرویپ وجدان یندا از اگر( 3

 .ندارند یاجتماع ای یعیطب علّت احساسات نیا( 4

 .است( خداوند یعنی) یاله و یعیفراطب یوجودم احساسات نیا علّت: پس

 یهایکاست توانندیم ستیابه گونه زین شانیها. تفاوتاندکسانیکه دارند، در بُن  ییهارغم تفاوتبه ل،یدو دل نیا( ج

 ریز روش به توانیم را لیدل نیا. ومنینـیمولو یِاخالق لیدلبه دست دهند:  یترکامل لیرا رفع و رفو کنند و دل گریهمد

 :بازنوشت

 .دهدیم زنهار هایبد از و خواندیفرام هایکین به را ما که «وجدان» نام به هست ییروین ما اندرون در( 1

 .میشویم یدلواپس و هراس، ،ینِکوهخودـ ،یآشفتگ ،یمانیپش ،یشرمسار دچار م،یچیبپ سر وجدان یندا از اگر( 2

 .ردیگیم بر در را ما دیام و ،یشادمان ،یخوشنود ت،یامن امش،آر م،یکن یرویپ وجدان یندا از اگر( 3

 .ندارند یاجتماع ای ،یعیطب ،یدرون علّت احساسات نیا( 4

 خداوند( است.  یعنی) یو اله یعیفراطب یاحساسات موجود نیعلّت ا پس

بر  ینمبت یِمنطق یهااستنتاج»را  گونهنیا یِاخالق یهالیدل یو همه ومنین لیدل نید یفلسفهدر  کیه جان( د

وجود خدا تنها »است که  نیدست ا نیاز ا یلیدال یهمه یِاصل یکه مقدّمه دیگویو م آوردیبه شمار م «یشناسارزش

 است. لیدلیب ییمدّعا یعنیمقدّمه مصادره،  نیکه ا دیافزایو م ،«ستیاخالق یهاارزش یممکن برا نِییتب

 فرضشیپ نیا اما( اند. deduction) اسیق یْشناختارزش لیدال که است تواراس شفرضیپ نیا بر کیه جان نقد( ه

 لیکه دل دیآیبرم ومنیو ن یمولو یِشگیاز بافتار سخن و دستگاه اند کمدست. است لیدلیب ییمدّعا یعنی مصادره، خود

استنتاج  ای( abduction) ییرباهیرضرا ف ادشدهی لیکه دل است نیا جستار نیا در ما شنهادیپ. است یاسیرقیغ ومنینـیمولو

 بر آن وارد نخواهد بود.  کیصورت، نقد جان ه نی. در امیشمار آوربه نییتب نیاز راه بهتر
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