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مقدمه ِ

موجه باشد که بتواند برای ابعاد مختلا
هر نظری ٔه اخالقی در صورتی میتواند نظریهای مقبول و ّ
عماده
موجه داشته باشد .در واقع ،اگر بتاوانیم ابعااد و مباحاث
مباحث اخالقی ،پاسخی مقبول و ّ
ٔ
حوزه وجودشناسی (ماهیّت اوصاف اخالقی و نقاش کن در هویّتبخشای باه
فرااخالقی را در سه ٔ
انگیازه
انسان) ،معرفتشناسی اخالق (و ر ّد شکاکیت اخالقی) ،و روانشناسایِ اخاالق (نااظر باه
ٔ
موجه خواهد بود که بتواند موضاعی مقباول در
اخالقی) ،محدود کنیم ،نظری ٔه اخالقی ،در صورتی ّ
قبال این سه حوزه اتّخاذ کند .بر همین اساس ،نظری ٔه اخالقیِ قانون طبیعی هم ،که بر ظرفیتها
و قوای طبیعی انسان تمرکز داشته و در سنت یونانی 1و باهویاژه در ارساطو و بعادها در نگارش
موجاه خواهاد باود کاه بتواناد پاساخهای
ککوئیناس و سنّت ککاوئینی دنباال شاده ،در صاورتی ّ
قانعکنندهای را در حوزههای مختل مباحث اخالقی عرضه کند.
از کنجا که پرداختن به هر سه ُبعد مذکور از نظری ٔه اخالقایِ قاانون طبیعای در ایان مختصار
ممکن نیست ،بررسی حیث معرفتشناختی و روانشناختیِ این نظریه را به مجاالی دیگاری مای
سپریم و در این مقاله میکوشیم فقط از حیث وجودشناختی ،و البته صرف ًا باا تمرکاز بار دیادگاه
حوزه اخالقِ مبتنی بر طبیعت،
طباطبایی و فینیس ،به عنوان دو تن از اندیشمندان صاحبنظر در ٔ
مواضعشان را بررسی و تحلیل کنیم .از اینرو ،هدف اصلیِ این مقاله این خواهد باود کاه روشان
کند ،موضع طباطبایی و جان فینیس ،که میتوان کنها را از مدافعان این سنّت اخالقی تل ّقی کارد،
موجه و قابل دفاع است .در پاساخ باه ایان
از حیث وجودشناسیِ ارزشهای اخالقی ،تا چه اندازه ّ
پرسش ،ابتدا بهاختصار تقریر مد نظر از نظری ٔه اخالقی قانون طبیعای و عناصار ایان نظریاه را در
نگرش طباطبایی و فینیس مطرح میکنیم ،و پس از کن با تمرکز بر دیدگاههای این دو اندیشمند،
موضعشان را در خصوص اخالق مبتنی بر طبیعات ،باه لحااو وجودشاناختی ،تحلیال ،و ساپس
مقایسه میکنیم.
ِ.1نظری ٔهِقانونِطبیعیِوِتقریرِمدِنظر ِ
عقالنی اشاره دارد (5850

 .)Graig, 1998:این واژه ،در حکمت عملی ،ناظر به اصولی عقالنای

است که رفتار انسانها را تنظیم و پایههای عدالت ،انصاف و اخالق را در جامعه مستحکم میکند

ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی

واژه «قانون» در «قانون طبیعی» ،به استانداردهای درست انتخابکردن ،و نیز دستورهای درست
ٔ
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( .)Donnelly, 2007: 2در فرهنگ فارسی ،قانون طبیعی به اصولی کلّی تعری شده که در امور
و پدیدههای طبیعی از جمله طبیعت انسان [به عنوان موجودی عقالنی] ،و روابط بین کنها جااری
درباره واقعیّت
است (انوری .)5468/6 :1381 ،به طور کلّی ،قوانین طبیعی ،گزارههایی تغییرناپذیر
ٔ
هستند که با افعال اختیاری ما انسانها ارتباط مستقیم دارند و از طبیعت بشر باه ذهان او متباادر
میشوند .بر همین اساس ،هابز میگوید« :یافتههای عقل سلیم نوعی قانون اسات کاه ماا کن را
طبیعی مینامیم» (.)Tuck & Silverthorne, 1998: 33
این معنا از قانون طبیعی ،معنایی بسیار عام است .از اینرو ،هنگامی که از اخاالق مبتنای بار
طبیعت یاا اخاالق طبیعتگرایاناه ساخن گفتاه میشاود ،بایاد باه دو اصاطالح عاام و خااص
توجه به برخورداربودن طبیعتگرایی از این معنای عام ،روشن میشود
توجه شود .با ّ
طبیعتگرایی ّ
که از طبیعتگرایی در اخالق ،صرف ًا فیزیکالیسم اخالقی اراده نمیشود .اخالق طبیعتگرایانه باه
معنای فیزیکالیسم اخالقی که ارزش اخالقی را از جنس امور طبیعی یا قابل تحویل به مولّفههای
طبیعی ،مانند لذت ،نظم اجتماعی یاا تکامال زیساتی میداناد ،فقاط یکای از تفاسایر ممکان از
طبیعتگرایی در اخالق است.
تفاسیر دیگری نیز از این نظریه وجود دارد .جورج ادوارد مور در کتاب مبانی اخالقی ،اخاالق
طبیعتگرایانه را برای همه کسانی که درصدد تعری «خوب» هستند ،به کار میبرد (مور:1385 ،
 .)171او اخالق طبیعتگرایانه را فقط ناظر به کسانی که خوب را به مولّفاههایی قابال ادرا باا
قوای طبیعی مانند لذت تعری میکنند ،محدود نکرده ،بلکه در نظر وی حتی کسانی که خوب را
به مقوالتی ماوراءالطبیعی و ادرا ناشدنی با قوای طبیعی ،مانند قرب االهی ،تعری میکنند هام
طبیعتگرا به شمار میکیند (همان.)177 :
عالوه بر این دو نگرش ،تفسیر سومی هم برای اخالقِ مبتنای بار طبیعات وجاود دارد و کن
روش فهم سعادت بر اساس ظرفیتهای طبیعی انسان است .مراد از طبیعتگرایی در این نگرش،
اصالتدادن به سرشت طبیعی انسان و ظرفیتهای طبیعی او برای فهم سعادت کدمی اسات .باه
این معنا ،اخالق ارسطو و نیز برخی اندیشامندان مسالمان ،از جملاه طباطباایی ،نیاز طبیعاتگرا
خوانده میشود .این معنا از طبیعتگرایی اشاره دارد به اینکه کسانی مانند ارسطو و پیروان مکتب
ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی
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ارسطویی ،سعادت کدمی را ،که غایت اخالق است و در واقع مسیر سلو اخالقی انسان را معاین
میکند ،از طریق شناخت ظرفیتها و قوای طبیعی انسان تبیین میکنند.
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این معنای سوم ،معنای مد نظر ما در این مقاله ،از اخالق مبتنی بر طبیعت اسات و باه نظار
میرسد طباطبایی و فینیس در مسیر کن گام برداشتهاند .هر دوی کنها به مولّفههای کلیادی ایان
نظریه پایبند بودهاند و تقریری از این نظریه را پذیرفتهاند.
ِ.2مؤل ّفههایِنظری ٔهِاخالقیِقانونِطبیعیِدرِنگرشِطباطباییِوِفینیس ِ

نظری ٔه قانون طبیعی در اندیش ٔه طباطبایی و فینیس به عنوان مدافعان تقریر دینی از ایان نظریاه،
عمده این مولّفهها را میتوان در سه عنصر اساسی خالصه کرد:
چند عنصر و مولّف ٔه بنیادین داردٔ .
 .1عنایت االهی ) :(divine providenceمولّف ٔه عنایت االهی در نظری ٔه اخالقیِ قانون طبیعی بیان
میکند که قانون طبیعی ،نمودی از عنایت االهی و طرحی عقالنی است که رفتارهاای تماام
مخلوقاات در ذیال کن هادایت میشاود (.)Aquinas, Summa Theologiae, I–II, Q 91, 1
فینیس بسان ککوئیناس ،طرحوارهای را که خداوند بر اساس مشیت خاود در سااختار وجاودی
انسان قرار داده است پذیرفته ( )Finnis, 1998: 307- 308و اصول عقل عملی را قانونهای
طبیعی نشئتگرفته از طبیعت انسان میداند .او بدین جهت اصول عملی را قانونهای طبیعای
میداند که بر اساس اندیش ٔه بشری شکل نگرفتهاند ،بلکه واقعیتهایی هستند کاه از ابتادا در
وجود انسان قرار داده شدهاند (.)Ibid.: 309
در کرای برخی اندیشمندان اسالمی ،از جمله طباطبایی ،از این مولّفاه باه «هادایت تکاوینی» یاا
«هدایت عمومی» تعبیر شده است (طباطبایی269-267/16 :1374 ،؛  .)37/12هادایت تکاوینی،
هدایتی عام است که بر اساس داشتهها و ظرفیتهای طبیعی ،طبیعت موجود را به سوی مقصدی
روانه میکناد 2.طباطباایی در هماین جهات معتقاد اسات طبیعات انساان برخاوردار از امیاال و
گرایشهایی است که بیانگر برخی نیازها در وجود انسان هستند .میل به احسان ،نوعدوستی ،علم
و معرفت ،پرستش ،زیبایی ،صیانت ذات ،کمال ،سالمتی و  ...همه امیالی هستند کاه در سرشات
انسان قرار داده شده و افعال انسان بر مبنای کنها صورت میگیرد.
هر فعلی که به مقتضای اراده و اندیشه از انسان سر میزند ،خاواهنااخواه از میلای سرچشامه
میگیرد و غایتی که در درجه اول منظور انسان است ،ارضای کن میل است  ...هر فعلای کاه باه
ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی

ال
نظر میرسد علیرغم میل انسان واقع میشود ،از یا میال مخفای سرچشامه میگیارد؛ مال ً
شخص برخالف تمایل خودپرستی خویش به ی عمال اخالقای نوعخواهاناه اقادام میکناد ،و
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میپندارد که این فعل مطلق ًا برخالف میلش صورت گرفته ،حال کنکه واقع ًا ی

تمایال دیگاری،

ال تمایل نوعخواهی در وجودش مکتوم بوده ،که در کن حال بار ساایر تماایالت فاائق کماده و
مل ً
عمل را تحت کنترل خود قرار داده و اگر چنین تمایلی در وجودش نمیبود محال بود که ارادهاش
برانگیخته شود و فعلی صورت بگیرد (طباطبایی.)185/2 :1364 ،
طرحواره طبیعت
 .2شناخت و کگاهیِ عملی :شناخت و کگاهی انسان به ظرفیتهای طبیعی که در
ٔ
کدمی موجودند ،مولّف ٔه مهم دیگری است که در نظری ٔه قانون طبیعی اهمیّت بسیار دارد .انساان
موجودی است که به طور طبیعی ،به خیر و راهی که باه خیار منتهای میشاود ،کگااهی دارد
( .)Aquinas, Summa Theologiae, I–II, Q. 94, art 4; art 6فینایس معتقاد اسات وقتای
انسان عمل میکند ،صرف ًا بر اساس برنامهای از پیش تعیینشده عمل نمیکند ،بلکه به جهت
برخورداری از عقالنیت و کگاهی ،بر اعمال خود مسلّط است و در برنام ٔه از پایش تعیاینشاده،
مشارکت میکند ( .)Finnis, 1998: 313نظری ٔه قانون طبیعی مدعی است که میتواند شرایط
و اصول عقالنیّت عملیِ

درست (right-mindedness

 ،)practicalو نیز رفتارهای شایست ٔه بین

انسانها و رفتارهای فردی را بازشناسی ( ،)Finnis, 1980: 18و بازتابهای عملیِ انساان در
طبیعت را به او گوشزد کند .البته در این مسیر ،الزاماتی روششناختی درباره عقالنیّات عملای
نیز وجود دارد که تفکّر عملی درست را از نادرست متمایز میکند و فینیس به کنها اشاره کرده
است (.)Ibid.: 23
طباطبایی نیز معتقد است خدای سبحان ،طبیعت انسان را به درکی پیشینی ملهم کرده ،تا به رفع
حوایج خویش که در بقای او و به کمال رسیدنش مؤثرند قیام کند (طباطباایی-267/16 :1374 ،
269؛ 95/1؛ 380-379/17؛  .)337/20در نظر او ،ادراکاتی ناظر به میازان رابطا ٔه میاان طبیعات
انسانی و میان افعال و حوایج انسان ،مانند در اینکه چه چیز خوب است و چه چیز بد است ،چه
کار باید کرد و چه کار نباید کرد ،و چه کار کردنش از نکردنش بهتر است ،همگی اموری هساتند
که با الهامی از خدای سبحان بوده که خدا به وسیله کن ،طبیعت انسان را لطی کرده تاا قبال از
هر کار ،نخست کنچه را میخواهد در خارج به وجود کورد ،تصور کند و کنگاه نقشاههای ذهنای را
ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی
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صورت عمل بدهد یا اگر صالح ندید تر کند و به این وسیله کمال یابد (هماان .)506/1 :ایان
عقالنیّت و اندیشه به عنوان نیروی تفکّر ،که در نهاد انسانها قرار داده شده ،در همه کس و همه
جا و جمیع ظروف و احوال یکسان است (همو.)180/2 :1364 ،
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 .3دلیل عمل و خیرات پایه 3:مولّف ٔه مهم دیگر در قانون طبیعی ،مسئل ٔه «خیرات پایه» اسات کاه
مکمال وجاو ِد اخالقای انساان اسات .در واقاع ،حالتهاای
مکمل انسان یا به بیانی دقیقتر ّ
ّ
شکوفاشده و تحققیافت ٔه استعدادها و گرایشهای بنیادین موجاود در طبیعات انساان ،چیازی
است که طرفداران نظری ٔه قانون طبیعی از کن به خیرات پایه تعبیر میکنند ( Cherry, 2009:

 .)48به بیان واضحتر ،خیرات پایه ،اموری هستند که دلیل همه افعال کدمیان به شمار میروند
و کارهای انسانها وقتی با دقت ،تحلیل و ریشهیابی شوند به یکی از این امور بااز میگردناد.
طرفداران نظری ٔه قانون طبیعی ،هر یا

فهرساتی از خیارات پایاه عرضاه کردهاناد .فینایس

فهرست خیرات پایهای را که ککوئیناس مطرح کرده ،بهتر از کنچه پیشتر ارسطو به دست داده
بود میداند ( )Finnis, 2011b: 163و در عین حاال ،خاود در کثاار مخاتلفش ،فهرساتهای
متنوعی از خیرات پایه بیان میکند .سخنان متنوع فینیس درباره خیارات پایاه را ،میتاوان در
هفت فقره جمع کرد که دارای وجودی بدیهیاند :حیات ،معرفت ،تفاریح و سارگرمی ،تجربا ٔه
زیبایی ،دوستی و معاشرت اجتمااعی ،عقالنیات عملای ،و دیان.)Finnis, 1980: 70- 80( 4
طباطبایی ،با توجه به دیدگاهی که در این خصوص اتّخاذ کرده از چهار ملکه عفت ،شاجاعت،
حکمت ،و عدالت به عنوان فضایلی یاد میکند که فرازمانی و فرامکانی هستند و طبیعت فارد
به دلیل اینکه مجهز به ادوات کنها است ،اقتضای کنها را دارد:
فهذه أربع ملکات و فضائل یستدعیه الطبیعا الفردیا المجهازأ بادواتهاا :العفا
والشجاع  ،والحکم  ،والعدال  -و هی کلها حسن ا ألن معنای الحسان المالئما
لغای الشیء و کماله و ساعادته ،و های جمیعا ًا مالئما مناساب لساعادأ الفارد و
مقابالتها رذائل قبیح (طباطبایی.)379/1 :1371 ،
وی در تفسیر المیزان ،با اشاره به وحدت و ثبات در طبیعات فاردی ،ناوعی ،و اجتمااعی انساان،
میگوید این فضایل چهارگانه تا ابد حسن و فضیلتاند و صفاتی که در مقابل این چهار ملکه قرار
میگیرد تا ابد رذیله و زشت هستند (طباطبایی .)570-569/1 :1374 ،از اینرو شاید بتوان از کنها
با عنوان خیرات پایه در چارچوب اندیش ٔه طباطبایی سخن گفت.
توجه به تعریفای کاه میتاوان از فضایلت در نظار طباطباایی
با این حال ،به نظر میرسد با ّ
را در نظر طباطبایی به گونهای متفاوت تحلیل کرد .وی در تفسیر المیزان از سه مسل
سخن میگوید که بر اساس مراتب تشکیکیِ اخالق تنظیم شده است .مسل

اخالقای

ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی

توجه به مراتبی که وی برای مسل های اخالقی قائل است ،باید خیرات پایه
ترسیم کرد و نیز با ّ
ا ّول ،این است کاه
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انسان نفس خود را اصالح ،و ملکات کن را تعدیل کناد تاا فضاایلی را کاه ماردم و جامعاه کن را
میستایند به دست کورد .این مسل در واقع همان اخالق فضیلت ارسطویی است که خیرات پای ٔه
کن همان چهار تایی بود که ذکر شد .در مسل دوم ،برخالف مسل اول که هدفش جلب توجه
و حمد و ثنای مردم و جامعه بود ،هدفش سعادت حقیقی و دائمی ،یعنی به کمال رسااندن ایماان
به خدا و ایمان به کیات و نشانههای او است .خیرات پایه در این مسال
خیرات پایه در همان مسل

نیاز تاا حادودی شابیه

ا ّول است با این تفاوت که در مرتبهای فراتار قارار دارد و هادف کن

دستیافتن به کثار و نشانههای خداوند است که از جمل ٔه نشانههای خداوناد ،انبیاا و شارایع کناان
است .در مسل

سوم ،که برجستهترین مسل

اخالقی است ،سنن اخالقی نه برای کسب جااه و

شهرت و محبوبیت اجتماعی و نه برای پرهیز از دوزخ و بهرهمندی از بهشت ،بلکاه بارای لقاای
خداوند سبحان و تحصیل وجه پایدار او است (همان :مقدمه .)26 ،لاذا در مسال
ُخلقی ،معنایی متفاوت از کن دو مسال

ساوم اعتادال

دیگار دارد (هماو .)561/1 :1374 ،در ایان مسال  ،ناه

فضیلتی برای فرد مطرح است و نه رذیلتی؛ لذا پای فضیلت و رذیلت به میان نمیکید و غرضها،
که همان فضایل انسانی باشد ،به ی
 .)563/1در این مسل

غرض مبدل میشود و کن عبارت از وجه خدا است (همان:

یا مرتب ٔه سو ِم اخالق ،خیرات پایه مطرح نخواهد بود و فقط ی

امر خیار

است که دلیل عمل فرد واقع میشود و کن وجه خدا است .علتش هم این اسات کاه انساان باه
صورت طبیعی ،مفطور به حب جمیل است و زیباپسندی فطری بشر در این مرتبه شکوفا شاده و
او فقط در پی محبوب خواهد بود (همان .)561/1 :لذا شاید بتوان در این مرتبه از اخالق ،فقاط از
«محبّت» سخن گفت و از کن به عنوان تنها دلیل عمل و تنها خی ِر پایه یاد کرد.
به هر حال ،بر اساس سه مولّف ٔه مذکور ،میتوان نظری ٔه اخالقیِ قانون طبیعی را ،که بر مبنای
این سه مولّف ٔه بنیادین بنا شده است ،هم به فینیس و هم به طباطبایی نسبت داد .البته قرارداشتن
فینیس در مسیر سنّت قانون طبیعی واضح است و او در کثار خود بهصراحت از اخاالق مبتنای بار
طبیعت دفاع کرده است 5.لذا در ایان مختصار نیاازی باه تفصایل دیادگاه ایشاان نیساتّ 6.اماا
طباطبایی بر اساس سه مولّف ٔه مذکور ،اخالق را بر داشتههای طبیعیِ انسان مبتنی کرده و طبیعت
ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی
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قاو ٔه
انسانی را ،که معجونی از امیال و جهازات تکوینی ناظر به نیازهای انساان و تحات نظاارت ّ
اندیشه و تفکّر است و فطرت ًا متمایل به حق اسات (شااکر ،)277/4 :1384 ،بنیاان قاوانین ثابات
اخالقی قرار داده و از این قوانین به قوانینی طبیعای و بنیاادین یااد میکناد (طباطباایی:1374 ،
 .)288-287/16در نظر وی ،قوانین ثابت ،مقتضای طبیعت مشتر انساانهاا اسات و اشاترا

اخالقِ مبتنی رب طبیعت؛ ربرسیِ رهیافت هستیشناختیِ طباطبایی و فینیس

طبیعت انسانها ،به جهت نیازهای مشتر کنها و نیز به جهت وجود امیال ،استعدادها یا جهاازات
مشتر بین کنها و برخورداری کنها از هدایت تکوینی در جهت حرکات باه ساوی غایات نهاایی
است:
جهازهای تکوینی انسان که بدان مجهز شده ،هر ی محتاج و مقتضی یکای از
کن قضایای عملی «بکن و نکن» که نامش سانت و قاانون اسات میباشاد ،باه
طوری که اگر انسان به کن قضایا عمل کند ،کن جهاز به حد رشد و کماال خاود
خواهد رسید (همان.)288/16 :
طباطبایی اخالق را بر این نیازها و تمایالت یا استعدادهای طبیعیِ نهفته در وجود انساانهاا کاه
مشتر بین کنها است ،مبتنی کرده و معتقد است احکام ناظر به ُحسن و قبح و فضیلت و رذیلات
باألخره سر از اقتضایی در میکورد که دائم ًا در طبیعت انساان هسات (هماان .)574/1 :بار ایان
اساس ،همه «باید» ها و «نباید» ها و ضرورت عمل به تکالی از نیازها سرچشمه میگیرد؛ یعنی
همه اینها به تحصیل لذت و کسایش و سعادت انسان و دورکردن وی از درد و رنج و شقاوت بااز
میگردد و تکلی یا «باید» و «نباید» فقط در خصوص کارهایی که با سعادت و شاقاوت انساان
ارتباط دارد ،معنا و مفهوم پیدا میکند (دومین یادناماه عالماه طباطباایی .)122-121 :1363 ،از
همینرو ،طباطبایی نقط ٔه اتکای نظام اخالقی را در طبیعت مشتر و ظرفیتهای درونیِ انساان
مبتنی کرده است.
حاال باه پرساش اصالی بااز میگااردیم :یعنای اینکاه طباطباایی در دیادگاه خاود ،در ُبعااد
موجهتر است یا فینیس؟
هستیشناسیِ ارزشهاّ ،
ِ.3بررسیِرهیافتِوجودشناختیِبهِارزشهاِدرِاندیش ٔهِطباطباییِوِفینیس ِ

کنچه در اینجا از کن به رویکرد وجودشناختی به اخالقِ مبتنی بر قانون طبیعی تعبیار میشاود ،در
واقع مطالع ٔه هستیشناختی اخالق و ارزشهای اخالقی است که یا ناظر به هستیِ خو ِد ارزشهاا
بررسی میشود ،یا ناظر به نقش کنها در تشکیل هویّت اخالقایِ انساان .در ایان خصاوص ،یا
مسئله باید روشن شود و پاسخ هر ی از دو اندیشمند مذکور ،در این خصوص سانجیده شاود ،و

نحاوه وجاود ارزشهاای اخالقای ،وجاود دارد.1 :
اخالقیِ قانون طبیعی در اتّخاذ موضع راجع به
ٔ

ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی

نحوه هستیِ ارزشهای بنیادین اخالق چگونه است؟
کن اینکهٔ :
در پاسخ به این پرسش ،باید گفت به لحاو وجودشناختی ،سه امکان برای طرفاداران نظریا ٔه
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طبیعتگرا :به این بیان که معتقد شوند واقعیتهاای اخالقای بساان دیگار واقعیتهاا در جهاان
طبیعت وجود دارند و انسان با بهکارگیری روشهای معرفتشناختی میتواند کنها را کشا کناد.
اقتضای این نگرش ،لزوم ًا فیزیکالیسم اخالقی نیسات ،بلکاه میتواناد باه ایان معناا باشاد کاه
ارزشهای اخالقی ،در طبیعت بنیاد دارند؛  .2ناطبیعتگرا :به این بیان که ،واقعیتهاای اخالقای
وه هستیِ خاصِ
نح ٔ
ال واقعیتهای اخالقی ،واقعیتهایی االهی هساتند (
فراطبیعتگرا :به این شکل که مل ً
خود (generis

 )suiرا دارند .نظیر کنچه در شهودگرایی مور مطرح میشود؛ .3

 .)2009: 176طباطبایی و فینیس کدام یا

Cherry,

از اینهاا را پذیرفتهاناد و در رویکردهاای کنهاا چاه

تفاوتی وجود دارد؟ ما ابتدا شباهتها و تفاوتهای دیدگاه این دو اندیشامند را در ایان خصاوص
ذکر میکنیم و سپس بر مبنای تفاوتها درباره میزان قابل دفاع بودنِ هر ی

قضاوت میکنیم.

ِ.1ِ.3هستیشناسیِارزشهایِاخالقی؛ِاشتراکِدیدگاهها ِ

به لحاو هستیشناختی ،اشتراکاتی بین کرای این دو اندیشمند وجود دارد که در خور توجه است:
ال  .تشابه در اصل رهیافت واقعگرایانه :نظری ٔه قانون طبیعی در نظار هار دو اندیشامند ،فاار از
اینکه حقایق اخالقی را از چه سنخی میدانند ،اساس ًا نظریهای واقعگرایاناه اسات .بار اسااس
واقعگرایی اخالقی ،واقعیات اخالقی مستقل از باورهای اخالقی ما وجود دارند و وجاود و عادم
کنها ،ارتباطی به اینکه ما چگونه میاندیشیم یا چگونه احسااس مایکنیم نادارد (ما نااوتن،
 .)25 :1380به بیان دیگر ،واقعگرایان این عقیده را نمیپذیرند که گزارهها و احکام اخالقی یاا
اظهارکننده کن احکام وابسته است ( Miller, 2001:
توجیه کنها ،به باورها و احساسات گوینده و
ٔ

عقیده کنها ،گزارههای اخالقی یا دستکم بسیاری از کنها مساتقیم ًا توصایفگر
 .)847- 848به
ٔ
حقایق اخالقی و دارای ارزش صدقاند.
بر اساس نوع رویکردی که طباطبایی و فینیس به نظریه اخالقِ مبتنی بر طبیعت دارند ،مطلوبیت
افعال اخالقی را مطلوبیتی مقدمی ،یا تبعی میدانند؛ به این معنا کاه اگار فعال در مسایر رشاد و
تکامل حقیقی و شکوفایی موجودی قرار گیرد ،کن فعل برای کن موجود خوب اسات و اگار ماانع
ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی
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کمال کن باشد به بدی متّص میگردد .در واقع ،فعل بنفسه هیچ ارزشی ندارد ،و ارزش کن بسته
به میزان مطابقت کن با هدف نهایی انسان است .با این نگرش چگونه میتاوان معتقاد شاد کاه
اخالق مبتنی بر طبیعت در نگرش طباطبایی و فینیس ،رویکردی واقعگرایانه اسات؟ پاساخ ایان

اخالقِ مبتنی رب طبیعت؛ ربرسیِ رهیافت هستیشناختیِ طباطبایی و فینیس

پرسش را باید در خیرات پایه جستوجو کرد .هر دو اندیشمند معتقدند ی

سری خیرات بنیاادین

در وجود انسان نهاده شده که عامل اخالقی یا هر فرد دیگری نمیتواند کن را تغییر دهد .فینایس
بارها بر عینیتداشتن ارزشهای اخالقی تاکید کارده و از ایان جهات واقاعگرا اسات ( Finnis,

 .)1980: 69-73طباطبایی نیز معتقد است مفاسد و مصالح واقعی و همچنین صفاتی که با کن دو
است و کدمی را به انجامدادن و تر کارهایی وا میدارد ،مانند حسن و قبح دارای ثباوت واقعای
هستند ،و فنا و بطالن در کنها راه نداشته و قابل زوال و تغییر نیستند (طباطبایی.)170/7 :1374 ،
ب .تشابه در تالش برای حفظ جایگاه ارزشهاِ:هر دو اندیشمند در پای کن بودهاناد تاا در عاین
اتّخاذ رویکرد طبیعتگرایانه به اخالق ،ارزشهای اخالقی را به امیالِ موجود در طبیعت انسان
فرو نکاهند .طباطبایی ،اگرچه ریشههای اخالق را بر ظرفیتها و گرایشهای موجود در وجود
کدمی بنیان مینهد ّاما با این حال ،نظام اخالقی را به صورت فرکیندی ترسایم میکناد کاه از
ی

سو به علّت کفرینش و ایجاد طبیعت ،و از سویی به غایتهاایی متّصال اسات و در ایان

سیطره عقل ،با شکوفاشدن استعدادهای مختل انسان شبکهای از فضایل تشکیل
میان تحت
ٔ
میگردد که در رأس هم ٔه کنها ،وصول به حق و فاانیشادن در ذات اقادس االهای اسات .او
گرچه امیال و نیازهای طبیعیِ انسان را نقطهای برای شروع حرکت اخالقیِ دانسته ّاما با ایان
حال ،رفتارهای اخالقیِ انسان در قبال دیگران را ناشی از درکی دانساته کاه خادای سابحان
طبیعت انسانها را بدان در ملهم کرده است:
خداوند انسان را به درکی ملهم ساخته تا رابط میان طبیعت انسانی و میان افعاال
و حوایج انسان باشد ،مانند در به اینکه چه چیز خوب است و چه چیز بد؟ چاه
کار باید کرد و چه کار نباید کرد؟ و چه کار کردنش از نکردنش بهتر است؟ هماه
این معانی و قواعد ،با الهامی از خدای سبحان بوده؛ الهامی که خدا به وسیله کن،
طبیعت انسان را لطی کرده است (همان.)506-505/1 :
این در  ،که حاکی از عقالنیّت عملی در وجود انسان است ،در کناار امیاال و عواطا طبیعای،
زمینه را برای در

ارزشهای اخالقی فراهم میکند .بنابراین ،در نگرش طباطبایی به هیچ وجه

ارزشها به امیال و عواط فروکاسته نشده است.
( )Finnis, Boyle & Grisez, 1987: 143و میکوشد تمایالت را تحت رهنمودهاای عقالنیّات

ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی

از سوی دیگر ،فینیس نیز غایت طبیعات را مشاارکت باا موجاودی متعاالی معرفای میکناد
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جهتدهی کند .او در کتاب مبانی اخالق ،بخشی تحات عناوان «فروکاساتن اخاالق باه امیاال
طبیعی» دارد که در کنجا هابز و هیوم را متّهم به فروکاستن اخالق به امیال و عواط میداند 7و
هرچند افرادی چون فیلیپا فوت و م داول ( )McDowellرا برای مخالفتکردن با این رویکارد
هیومی تحسین میکند ،با این حال تالش کنها را ناکافی میداند و بر واقعگراییِ اخالقی و نقاش
عقل در تشخیص ارزشهای مبتنی بر گرایشهای درونی تاکید میکناد (

Finnis, 1983: 28-

 .)30همچنین ،هنگامی که لونرگان 8،رویکرد ارسطو را ،کاه «خاوب» باا امیاال و غایات امیاال
مرتبط است ،به لذّتگرایی تقلیل میدهد ،در مقابل او موضع میگیرد و میگوید ارساطو ،اگرچاه
«خوب» را با امیال و غایت امیال مرتبط کردهّ ،اما کن را به تجرب ٔه لذّت فرونکاساته ،بلکاه معتقاد
است ما به سوی چیزی میل پیدا میکنیم به این دلیل که خوب است نه اینکه چاون باه چیازی
میل پیدا میکنیم پس خوب است (44

 .)Ibid.:فینیس معتقد است اگر اخاالق را صارف ًا برکیناد

امیال و گرایشهای درونی بدانیم ،بسیاری از چیزهایی که ارزش تل ّقی میشاوند ،ناامعقول تل ّقای
خواهند شد (30

 .)Ibid.:در نظر او ،اخالق باه امیاال و گرایشهاای درونای انساان فروکاساته

نمیشود ،بلکه وجود امیال در انسان زمینه را برای انتخاب عقالنی فراهم میکناد تاا انساان باه
سوی خیرات پایه حرکت کند و امیال و ظرفیتهای خود را به طرز معقولی شکوفا سازد (

Ibid.:

.)83
ِ.2ِ.3هستیشناسیِارزشهایِاخالقی؛ِتفاوتِدیدگاهها ِ

با وجود قرابتهای مذکور بین دو دیدگاه ،تفاوتهای چشمگیری نیز به لحاو هستیشناختی ،بین
کنها وجود دارد که در توانمندی دیدگاه هر ی

موثّر است .برخی از این تفاوتها از این قرارند:

ال  .تفاوت در نوع رهیافت واقعگرایانه :پیشتر بیان کردیم که نظری ٔه قانون طبیعی در نظار هار
دو اندیشمند ،اساس ًا نظریهای واقعگرایانه اسات .باا ایان حاال ،رهیافات واقعگرایانا ٔه ایان دو
اندیشمند از یکدیگر متمایز است .رهیافت فینیس به گونهای است که اخالقِ او را در طبیعات
طرحواره وجود
انسان محصور کرده است 9.او گرچه معتقد است خیرات پایه به طور پیشینی در
ٔ
انسان نهاده شدهاند و انسان نمیتواند کنها را تغییر دهدّ ،اما با ایان حاال ،اخاالق را فقاط بار
ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی

طبیعت انسان مبتنی کرده و پیامد این رویکرد این خواهد بود کاه اگار ماا انساانها نباشایم،
اخالقی وجود ندارد؛ چراکه اخالق بر پای ٔه خیرات بنیادین و گرایشهاای ذاتای ،کاه در وجاود
انسان نهاده شده است ،معناا مییاباد .البتاه فینایس ،هایچگااه در پای کن نیسات تاا بساان
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عاطفهگرایان خوشایند یا بدکیند انسانها را مبنای اخالق قرار دهد .او بر وجود ارزشهای ثابت
در طبیعت انسان تاکید میکندّ ،اما با این حال ،ارزشهای ثابت را فقط بارای طبیعات انساان
ثابت میداند و نظری ٔه خود را به گونهای بر خیرات پایه محدود میکند که گویا اگر انساانی در
این جهان نباشد ،سالمتی ،معرفت ،حیات و  ...نیز موضاوعیّت نادارد و اخاالق معناا نخواهاد
داشت.
طباطبایی نیز با اتّخاذ نظری ٔه اعتباریات 10،گرچه باه رویکارد فینایس در ایان خصاوص نزدیا
میشود ّاما با این حال به دلیل برخورداربودن از مبانی دیگر ،از جمله قائلشدن به مسئل ٔه حسن و
قبح ذاتی ،معتقد است خوبها و بدها ذاتی عالماند و حتی اگر انسانی هم نباشد ،بااز ایان وجاوه،
ارزش اخالقی دارند و جهت اخالقی ایجاد میکنند (طباطبایی .)570-569/1 :1374 ،بار مبناای
تقریر طباطبایی از نظری ٔه اخالقیِ قانون طبیعی ،قوانین اخالقی همچون قوانین طبیعی یاا عقلای،
واقعی و نفساالمری ،و نه اعتباری صرف هستند.
مصالح و مفاسد ،جدای از عالم ذهن و خارج ،حقیقت و واقعیات داشاته و بارای خاود ظارف
تحققی دارند ،و در عالم خارج ،کثار موافق و مخالفی باقی میگذارند  ...این نحو از ثباوت ،ثباوتی
است واقعی که به هیچ وجه قابل زوال و تغییر نیست .مفاسد و مصالح واقعی و همچنین صافاتی
که با کن دو است و کدمی را به انجام و تر کارهایی وا میدارد ،مانند حسن و قبح دارای ثباوت
واقعی هستند ،و فنا و بطالن در کنها راه نداشته و قابل زوال و تغییر نیستند (همان.)170/7 :
طرحواره وجود کدمی گرایشها و خصایصی نهاده شده کاه زنادگی
گرچه وی معتقد است در
ٔ
انسان را در مسیر خاصی هدایت میکند ّاما این خصایص و گرایشها را در کنار ذاتیبودن حسن
و قبح بیان میکند .این مطلب نشان میدهد که طباطبایی ،اخاالق را فقاط باه طبیعات انساان
محدود نکرده ،بلکه طبیعت انسان را فرکیندی دانسته کاه اخاالق در کن جریاان پیادا میکناد و
تحقق مییابد.
ب .تفاوت در رهیافت هستیشناسانهِ:یکی از امتیازات نظریا ٔه قاانون طبیعای در اخاالق ،جادی
ِ
نظریات اخالقی ،با اونتولوژی و مطالع ٔه هستیشناختیِ طبیعت
گرفتن اونتولوژی 11است .دیگر
دشواریها و بحثهایی که در خصوص این رویکرد هستیشناسانه مطارح شاده ،قرائتهاای
ال فینیس کوشیده است خاود را از دعااویِ
متعددی از نظری ٔه قانون طبیعی بیان شده است .مل ً

ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی

انسان کاری ندارند ،برخالف نظری ٔه قانون طبیعی که بر این مسئله تمرکز دارد .البته به جهات
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متافیزیکی کنار بکشد .او بحث «ذات» را کنار گذاشته و به جای اینکاه از ذات انساان ساخن
بگوید ،از هماین انساان ساخن میگویاد .باه جاای اینکاه از ذات انساان (
 )approachبه عنوان بخشی از طرحِ موجود در عالم
approach

world-centred

سخن بگوید ،از شاخص انساان (agent-

 )centredسخن میگوید 12،حال کنکه طباطبایی باا تاکیاد بار اخاالقِ مبتنای بار

طبیعت ،از بنی ٔه وجودیِ واحد و مشتر بین همه افراد و اقوام ،و ثابت در هماه ساخن گفتاه
(همان )269/16 :و کن را نقط ٔه اتکای اخالق مشتر و ثابت در نوع بشر میداند .بار هماین
اساس میگوید:
انسانها چون نوع واحدی هستند ،بیش از ی ساعادت و یا شاقاوت ندارناد؛
یعنی سودها و زیانهایشان نسبت به بنیه و ساختمان روحی و بدنی کنها ،ساود و
مجهز هساتند کاه کنهاا را باه ساوی
زیانی مشتر است و هم ٔه کنها به فطرتی ّ
سعادت (تکمیل نواقص) هدایت میکند .ذات کدمی دارای فطرتی ملکوتی اسات
که همواره عقاید حق و اعمال صالح را به او گوشزد میکناد (هماان-269/16 :
277؛ .)37/12
در نظر وی ،جهان انسانی ،جزء ناچیزی از جهاان بازرا اسات و حتای در کوچا ترین شائون
هستی خود نمیتواند از نظام عمومی جهاان سارپیچی کناد .او باا قاوا و ابازاری کاه باا هادف
زندگیاش مناسب است تجهیز شده و ناگزیر باید کفرینش ویژه و محایط کفارینش خاود (جهاان
بزرا) را در نظر بگیرد و وظایفی را برنامه زندگی قرار دهد که کفرینش برای وی میخواهاد ناه
کنچه را که عواط و امیال بیقید و شرط او طلب میکنند (همو.)97/1 :1387 ،
جِ.تفاوتِدرِنوعِنگاهِبهِخیراتِپایه :نکت ٔه دیگر مربوط به رویکرد هستیشناختی ،تفاوتی اسات
که در خصوص خیرات پایه و نیز مال پایهبودن ،در نگرش این دو اندیشمند دیاده میشاود.
این تفاوت را در قالب سه نکته میتوان تبیین کرد:
 .1انواع و تعداد خیرات پایه؛ فینیس اساس نظریه خود را بار تعادادی از خیرهاای ذاتای باه ناام
«خیرهای اصیل» مبتنی کرد که ریشه در گرایشهاای درونایِ انسااندارند .او مساتقیمترین
مسیر برای کش این خیرات اصیل را ،تمرکزیافتن بر اعمال و رفتارها و پرسش در ایان بااب
ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی

دانسته است که «چرا ما چنین رفتاری را انجام میدهیم؟» .مداومتکردن بر این پرساش باه
متنوع بنیادینی برای افعال میرسااند ( Finnis, 1983:
طور پیدرپی ،سرانجام ما را به غایات ّ

 .)51بر همین اساس ،هفت چیز را به عنوان غایات بنیادین یا خیرات پایه برشمرده (
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 )1980:که هم ٔه کنها به ی

اندازه بدیهی هستند و هیچ ی

از کنها بار دیگاری اولویّات

ندارد (.)Ibid.: 92
طباطبایی در این خصوص ،رویکرد متفاوتی داشته و باه اقتضاای مباانی فلسافی خاود از جملاه
تشکیکیبودن مراتب وجود ،از مراتب اخالق سخن گفته و برای هر مرتب ٔه وجودی ،فضیلت خاص
کن مرتبه را قائل است .او اگرچه از عفت ،شجاعت ،حکمت و عدالت به عنوان فضایلی یاد میکند
که فرازمانی و فرامکانی هستند (طباطبایی371/1 :1371 ،؛  )151/19و در اصلِ کنها اختالفی بین
انسانها وجود ندارد (همو ،)571-570/1 :1374 ،با این حال از مراتبای ساخن میگویاد کاه در
برخی از کنها فضیلت بنیادین یا خیر پایه ،معنایی ندارد یا حداقل معنایی اینجهانی نادارد (هماان:
 .)561/1بر همین اساس ،شاید اگر بخاواهیم بار خیارات پایاه اصارار باورزیم ،بایاد در نگارش
طباطبایی فقط از ی

خیر پایه سخن بگوییم که در نهایات سایر تکامال انساان قارار داد و کن

«رضایت» یا «محبّت خداوند» است که به اقتضای کن ،انسان تمام اعمال خود را در جهت دست
یافتن به کن تنظیم میکند (طباطبایی .)374/1 :1371 ،ایان مسائله ،البتاه ریشاه در جهاانبینی
توحیدی دارد که طباطبایی بر اساس کن نظام اخالقیِ خود را ترسیم کرده

است13.

 .2رابط ٔه خیرات پایه با یکدیگر؛ فینیس بر این مطلب اصرار ورزیده است که تمام خیرات پایاه در
ی

مرتبه هستند و هیچ ی

از کنها بر دیگری اولویّت ندارد ( .)Finnis, 1980: 92باه نظار

میرسد رویکرد اخالقیِ طباطبایی با این نگرش موافق نیسات .در تبیاین الیاههای مختلا
ماد نظار داشاته باشایم کاه
رویکر ِد اخالقیِ طباطبایی ،ما باید همواره ایان اصال مبناایی را ّ
انسانشناسیِ وی ،همواره همساو باا خداشناسای او اسات کاه بار اسااس کن ،وجاود انساان
عینالربط به وجود خدا به شمار میرود و هیچ استقاللی از خود ندارد:
معلول عینالربط به علت است .معلول تجلّی علت و ظهور علت است و باه هایچ
معنا قابل انفکا از کن نیست .معلول از خود وجودی ندارد بلکه از مراتب وجاود
علت است (طباطبایی.)215 :1388 ،
بر این اساس ،انسان نمیتواند این حقیقت را انکار کند که مال

وجود خویش نیست ،و استقاللی

ندارد ،چه اینکه اگر مال

خویشاتن باود ،خاود را از مارا و ساایر کالم و مصاائب زنادگی بااز

میداشت (همو .)307/8 :1371 ،اتّخاذ این نگرش ،حاکی از رویکردی است که بر مبنای «اخالق

ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی

در سالمتی ،حیات ،معرفت ،و دیگر چیزهایی که فینیس به عنوان خیرات پایه از کنها یاد میکناد
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توحیدی» بوده و بر اساس کن ،دین بر ک ّل حیط ٔه اخالق و ارزشهای اخالقی سایه افکناده و بار
تمام کنها اولویّت مییابد.
ِ.4بررسیِمیزانِاتقانِدوِدیدگاهِدرِرهیافتِهستیشناختی ِ

توجاه باه تقسایمبندیِ ساهگانهای کاه در ابتادای بحاث 14در
بر اساس تفاوتهای مذکور و باا ّ
خصوص پرساش هستیشناساانه اشااره شاد ،طباطباایی بارخالف نگارش فینایس ،تلفیقای از
طبیعتگرایی و فراطبیعتگرایی در نظری ٔه اخالقیِ خود به دست داده است ،حال کنکه فینیس فقط
به طبیعیبودنِ اخالق اکتفا کرده است .طباطبایی با متّصلکردن نظام اخالقیِ خود ،از یا ساو
به غایتی االهی و از سویی به علّت فاعلی ،که تمام حقیقت انسان بدان وابساته اسات ،قائال باه
اخالق االهی است که در واقع ،تلفیقی از اخالق طبیعی و عقلی است؛ زیرا خدا است کاه جهاان
طبیعت را کفریده و به ما نیروی عقل را ارزانی داشته تا ارزشهای ذاتیِ جهان را دریاابیم .از ایان
رو ،طباطبایی و فینیس اگرچه هر دو واقعگرا هستندّ ،اما نوع رهیافات واقعگرایانا ٔه کنهاا متفااوت
است و تفاوت نوع واقعگرایی کنها ناشی از نوع نگاه کنها به طبیعت انسان است.
این رهیافت تلفیقیِ طباطبایی به مسئله باعث شده است مالحظات عمدهای که در خصاوص
عناصر نظری ٔه قانون طبیعی ،بهویژه خیرات پایه در نگرش فینیس وجود دارد ،در خصوص نگارش
طباطبایی وارد نباشد .برخی از این مالحظات از این قرارند:
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 .1فینیس فهرست خیرات پایه را در هفت چیز محادود کارده ( )Finnis, 1983: 51و باه
نظر میرسد فهرست وی کامل نیست .معلوم نیست چارا لاذّت را جازء خیارات پایاه
ندانسته یا در مقابال باه ضادارزش باودن رناج ( )sufferingاشاارهای نکارده اسات
( .)Keown, 2013: 33برخی دیگر ،لاذّت را جازء فهرسات خاود کوردهاناد ( Griffin,
 .)1986: 67بدیهی است که برشمردن جنبههای بنیادین سعادت انسان ،بسیار مشکل
است و یکی از اشکاالتی که افرادی چون فینیس با کن مواجه خواهند بود ایان اسات
که ممکن است هنوز جنبههایی ناشناخته از عالیق درونی انسان در مطالعاات انساان
شناختی و روانشناختی کش نشده باشد؛ و این باعث میشاود ایان نظریا ٔه اخالقای
نتواند نظریهای کامل تل ّقی شود و باید منتظر بماند تا شناخت ما از انسان و عالیاق او
تکمیل شود تا با اطمینان کامل بتوانیم به این نظریات اعتماد کنیم .از جهتای ممکان
است باعث فروکاستن چند گرایش و میل در انسان به ی میل ،و در نتیجاه موجاب
فروکاستن چند خیر پایه به ی خیر پایه شود ،و از طرفی ممکن است امیاال حیاوانی
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از دیگر امیال متمایز نشوند .خود فینیس البته به مشاکلباودن انتخااب خیارات پایاه
اعتراف کرده ( ،)Finnis, 1980: 70با این حال کوشیده است فهرست خیارات پایاه را
ببندد و کن را مبنای نظری ٔه خود قرار دهد.
 .2فینیس مستقیمترین مسیر برای کشا خیارات اصایل را ،تمرکزیاافتن بار اعماال و
رفتارها و پرسیدن در این باب دانسته که «چرا شما چنین رفتاری را انجام میدهید؟».
متنوع بنیاادینی
مداومتکردن بر این پرسش به طور پیدرپی ،سرانجام ما را به غایات ّ
برای افعال میرساند ( ،)Finnis, 1983: 52این در حالی است که این پرسش ،میتواند
در خصوص خو ِد خیرات پایه هم ادامه یابد؛ اینکه «چارا میخواهیاد ساالمتی داشاته
ال معنادار است .همینطور در خصوص دیگر خیرات پایه هم این
باشید؟» پرسشی کام ً
پرسش میتواند مطرح شود.
 .3فینیس بر این مطلب اصرار ورزیده که تمام خیرات پایه در ی مرتبه هساتند و هایچ
ی از کنها بر دیگری اولویّت ندارد ( .)Finnis, 1980: 92چگونه ممکن اسات برخای
تقدم نداشته باشند؟ اگر قرار است کنگونه که خود فینیس ا ّدعا
ارزشها بر برخی دیگر ّ
کرده ( ،)Finnis, Boyle & Grisez, 1987: 144ظرفیتهای وجودیِ انسان در سیری
ال
جهتدار شکوفا شوند و او را به غایتی واحد برسانند ،چگونه میتوان ارزشها را کام ً
تصور کارد؟ عاالوه بار ایان ،فینایس باا ایان
جدا از هم و در عین حال در ی رتبه ّ
رهیافت که تمام خیرات پایه را در ی حد دانسته و اولاویتی باین کنهاا قائال نشاده،
باعث عرفیشدن دین و فروکاستن دین در حد دیگر خیرات پایه شاده اسات .طبیعای
است که دین بر دیگر خیرات اولویت دارد و تمام کنها را پوشش میدهد.
ال از هم بیگانهاند
 .4فینیس معتقد است خیرات پایه هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و کام ً
( .)Finnis, 1983: 89هیچ ی از کنها قابل بازگرداندن به دیگری نیست .این در حالی
است که انسان هویّتی یکپارچاه اسات .معرفات او از دیان او ،دیان او از ّفعالیات او،
ّفعالیّت او از زندگی و حیات او قابل تفکی نیست و اینها همه در کنار هم به صاورت
ی شبکه ،هویت انسان را در سیری تکاملی به پیش میبرند.
هیچ ی

از مالحظات مذکور بر طباطبایی وارد نیست؛ چراکه .1 :طباطبایی از فهرست محادودی

از خیرات پایه سخن نگفته و حتی اگر خیراتی را به عنوان مصالح واقعی از بین کثار وی فهرسات
رفتاری را انجام میدهید؟» در نگرش طباطبایی با «رضایت خداوناد» پایاان مییاباد و باه نظار
میرسد پس از کن پرسشی ادامه نخواهد داشت؛  .3نهتنها مفهوم خیارات پایاه در نظاام فکاریِ
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کنیم ،نمیتوان فهرست محدود و مشخصی را به وی نسابت داد؛  .2پرساش «چارا شاما چناین
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طباطبایی معنایی متفاوت دارد ،بلکه در نگرش وی ،انسان هویّتی ممتد و یکپارچه است و هویّت
یکپارچ ٔه او تحت خیری بنیادین معنا مییابد .لذا خیرات پایه در نگرش وی به گونهای نیست کاه
ارتباط چندانی با یکدیگر نداشته باشاد؛ چراکاه در نظار او ،میاان هماه اجازای جهاان رابطاه و
پیوستگی وجودی است (طباطبایی )94/1 :1387 ،و از کنجا که انسان نیز جزئی از جهان کفرینش
است ،نوعی یکپارچگی و انسجام بین ابعاد وجودی او وجود دارد.
نتیجه ِ

در مجموع ،بر اساس نکاتی که بیان شد ،به نظر میرسد دیدگاه طباطبایی ،حداقل در معیارهاایی
موجهتر اسات .در نظریا ٔه اخالقایِ طباطباایی ،عناصاری از جملاه
که بررسی شد ،قابل دفاعتر و ّ
«ظرفیتهای درونیِ انسان»« ،رضایت خداوند» و «هدایت تکوینی» ،در کنار مبانیِ فلسافیِ ماد
نظر وی ،به خصوص حرکت جوهری و تشکی

مراتب وجود ،و نیز بر اسااس معاارف االهای و

قرکنی ،نظامی از اخالق را تشکیل داده که جامع بین اخالق توحیدی و اخالق مبتنای بار قاانون
طبیعت است .اگرچه در نظر وی ،اخالق با اعتباراتی که انسان برای رفاع نیازهاای طبیعای خاود
وضع کرده ،کغاز میشود ّاما از ی

سو مبتنی بر طرحوارهای عقالنی است که خداوند از پایش در

ساختار طبیعی انسان طراحی کرده و از سویی به غایتی توحیدی در جهانی فراتر از عالم مادی در
جریان است .از اینرو ،در ُبعد هستیشناسیِ نظری ٔه قاانون طبیعای ،دیادگاه طباطباایی بارخالف
فینیس ،با اشکاالتی از جمله محدودبودن فهرست خیارات پایاه ،بیگانهانگاشاتن خیارات پایاه و
اولویتنداشتن برخی بر برخی دیگر مواجه نیست .برخالف فینایس کاه رهیافات واقعگرایانا ٔه او
اخالق را در طبیعت انسان محصور کرده ،طباطبایی خوبهاا و بادها را ذاتای عاالم دانساته باه
گونهای که حتی اگر انسانی هم نباشد ،این وجوه ،ارزش اخالقی دارند .همچنین ،برخالف فینیس
که در خصوص خیرات پایه بر این مطلب اصرار ورزیده که تمام خیرات پایه در ی
و هیچ ی

مرتبه هستند

از کنها بر دیگری اولویّت ندارند ،طباطبایی معتقد است باید برخی خیرات را بر برخای

موجهتر و قابل دفاعتر باه نظار
دیگر ّ
مقدم دانست .از اینرو ،نظری ٔه مطرحشده در کثار طباطباییّ ،
ادعا ،وجااوه ملباات نظریا ٔه طباطبااایی در قبااال نظریا ٔه فیناایس در ُبعااد
میرسااد و دلیاال ایاان ما ّ
ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی
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وجودشناختی است که در این مقاله تبیین شد.
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