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 چکیده
ی فلسفی که ثب پیطشفت هابی شطایریش ػلیای    دس قشون اخیش، انتقبدات گستشده

هیشاه ضذه است، اتقبن ثشاهین سنتی اثجبت وخود خاذا سا متضزاضن نیاوده و ص اش     
سوان ثشده است. اص ا ن سو خذاثبوسان ثشای اثجبت مؼقوزیّت د ذگبه خود، ثه حاوصه  

هابی  هب و ػشغه هبی نو نی هیچاون اخا ر سوی روسدناذ.  اای اص اساتذ ن      
غش ثش وخود خذا، استذ ن اخ قی ساثشت مشی هیو ردامض است. رداماض  اخ قی مؼب

دهذ که هام  هبی اخ قی اسائه میی فؿیلت، تجیینی نو ن اص اسصشثب اثذاع نظش ه
ی مهم مؼنبداسی اخ ر هبی اخ قی، ثه ػنوان مؤزفهقبثلیّت توخیه ػینیّت اسصش

-اص رن تجیین، مؼشفی مای  سا داسد و هم غذر خذاثبوسی سا ثه ػنوان ثخطی مهم

ا م و ثه تقش ش استذ ن ثش کنذ. دس ا ن مقبزه ثه توؾیح و تجیین ا ن نظش ه پشداخته
پاشداص م و  روسد میرمذه اص ا ن نظش ه، که قشائن و د  لی ثش وخود خذا فشاهم می
 سپس نقذهبی واسد ضذه ثش رن سا موسد ثشسسی قشاس خواهیم داد.

 كلیدي واژگان
ی فؿیلت ردامض، استذ ن اص قش ق ثهتاش ن  اخ قی ثش وخود خذا، نظش هاستذ ن 

 هبی اخ قی، ثشتشی مؼكوف ثه خیش.تجیین، ػینیّت اسصش
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 مقدمه
ی  فؿایلت  دس ا ن نوضتبس دس ت ضیم تب غذر و مؼقوزیت د ذگبه مؤمنبنه سا ثش اسبس نظش اه 

است  2ی امش ازهیمذافؼبن سشسخت نظش هاص  1هیوردامضردامض موسد ثشسسی قشاس دهیم. ساثشت مشی
ی اماش ازهای، ثاه    ی فؿیلت سا ثشای تؼذ ل و اغ ح ا ن د ذگبه اقبمه کشده است. نظش هو نظش ه

ست. ثش اسبس ا ن د اذگبه هاش رنچاه    قوس کلی ثش رن است که اخ ر، امشی ثشرمذه اص اوامش ازهی
رن نهی کناذ، ثاذ و نبدسسات اسات. ا ان      خذا ثه رن امش کنذ، خوة و دسست و هشرنچه خذاونذ اص 

(. 77-78: 1386نظش ه دس ت ش است ثه دو مؼؿل مهم اخ ر پبسخ گو ذ؛ ازاضا  و مؼنابدردامض،   
داسی که ثه ا ان د اذگبه واسد   سفت امب انتقبدات س طهردامض اص مذافؼین شنین د ذگبهی ثه ضیبس می

 ضذ. 3ی امش ازهیضذهی اغ حثود، ثبػث پذ ذ رمذن نظش ه
هب سا ثب اواماش  هب و ثذیی سنتی امش ازهی ا ن است که انسبن خوثی ای اص انتقبدات ثه نظش ه 

خاذا  »گاضاسه کاه   ، ثب ا ان «ساسترو ی خوة است»دانذ. ثه ا ن مؼنب که ، و نواهی ازهی  ای نیی
-بوت، دس حقیقت ثه  ک مؼنب نیسات، ثلااه دو گاضاسه ثاب مؼابنی متفا      «فشموده ثب ذ ساست ثرو یذ

ی  ای د رش اص انتقبدات اسبسی ثه ا ن د ذگبه ا ن است کاه، نظش ّاه  (. Berg, 1991: 525انذد
هبی اخ قی دس تؼبسؼ ثبضاذدتبزیبفشوو،  توانذ ثب ػینیّت اسصشی مبهیت خود، میامش ازهی ثه واسكه

گوناه  کاه هاش   اساتق ن اخ قای  هبی اخ قی، مبننذ اسصش هبی ػینیّتفشؼ(. پیص337: 1382
کاه مشخؼیّات تاب      مشخؼیّات ػقال ػیلای   کنذ  ب اثتنبی اخ ر ثه امش خبسج اص اخ ر سا نهی می
که قبئل اسات اخا ر هایج مدابزی      4سوا ی اخ قیمؼشفتی ثشای خود قبئل است و  ب خودفشمبن

کلای  ی امش ازهی ثهدهذ، دس نظش ّهثشای اوامش، خواه اص خبنت حبکم، خواه کطیص، و خواه خذا، نیی
-ی امش ازهی اخ ر سا غیش مستقل و واثسته می(. ثنبثشا ن نظش ّه105: 1386ضوددردامض، نقؽ می

اػتقبد داسد. ا ن  ؼنی، اص ثین ثشدن اسبس  5سوا یدانذ و ثه دگشفشمبنکنذ، مشخغ اخ ر سا خذا می
 ػینیت اخ ر.

دهذ که هام  ای سا سبمبن میش هپز شد و ثشای پبسخ ثه ا ن نقذهب، نظردامض ا ن انقبدات سا می 
ی امش ازهی سا اغا ح کناذ.   ثتوانذ ػینیت اخ ر سا ثشروسده سبصد و هم اضابن مؼنبضنبختی نظش ه

هبی اخ قای،  ؼنای   ضود. او اخ ر سا ثه اسصشردامض دس اثتذا تفایای دس مجبحث اخ قی قبئل می
کنذ و ساپس مجبحاث   و ثب ذ، تقسیم میخوثی و فؿیلت، و ثه ازضا  اخ قی،  ؼنی دسستی، وظیفه 

                                                 
1.Robert Merrihew Adams(1937) 

2.The Divine Command 

3.The Modified Divine Command 

4.The Autonomy of Morality 

5.Heteronomy 
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هب اخ قای سا اص اواماش ازهای    مشثوـ ثه امش ازهی سا منحػش ثه مجبحث ازضامی اخ ر کشده و اسصش
تواناذ اص زحابل وخاود    ثش اسبس د ذگبه او، خاوة مای  (. Adams, 1999: 250دانذدمستقل می

 .1ه اوامش ازهی استضنبختی مستقل اص اوامش ازهی ثبضذ وزی اوامش اخ قی واثسته ث
-ی فؿیلت، مای ضنبختی ردامض، مؼشوف ثه نظش هی اسصشی نظش هدس ا ن مقبزه، مب ثه مكبزؼه

ر اب ا ان   »کنیم که ثه ا ن سؤان پبسخ دهیم کاه  پشداص م و رن سا نقذ و ثشسسی کشده و ت ش می
 «.توانذ ضواهذی ثه نفغ وخود خذا فشاهم سبصد؟نظش ه می

 2ي فضیلت( نظریه2
-رغبص مای   3ی خود، ثحث خود سا اص تؼش ف فؿیلتضنبسبنهردامض دس قشاحی شهبسشوة اسصش

اناذ.  کنذ. ػلیبی ػلمِ اخ رِ مؼبغش، تیب  توخّه و فاش خو ص سا مؼكوف ثه ثهض ستی انسبن کشده
ثه دانذ و مؼتقذ است توخّه اغلی اخ ر ثب ذ مؼكوف ردامض ا ن توخّه ثیص اص انذاصه سا نبدسست می

ی ست، ثبضذ. وی اص هیین نقكه رغبص کاشده و نظش ّاه  ازنفسه، که واقؼی، ػینی و حقیقیخوثیِ فی
 است.  خود سا ثسف داده

دانذ و ثشای رن فؿیلت دو ضاشـ مهام دس   می ثشتشی مؼكوف ثه خیشردامض فؿیلت اخ قی سا 
ثاب تؼش اف و   (. Adams, 2009: 12داضاتند  ثشتشی داضتن و ضجبهت ثه خیش حقیقای نظش داسد: 

 ثشتشیی ردامض سا ثطنبسیم. دس قذ  اون، ردامض فؿیلت سا نوػی توانیم نظش هفهم ا ن دو مؤزفه می
دانذ. مفهو  ثشتشی، ثه غوست سنتی، ثشای اسص بثی اضخبظ، خػبئع و اموسی نظیش ثه رن ثه می

ت فیض ای است، سود. ثه قوس مثبن ثشتشی گبهی و ژگی و غفت ثشای اضخبظ  ب موؾوػبکبس می
مبننذ ص جب ی نوس مهتبة است؛  مبننذ دانب ی انسبن و  ب سجضی دسخت؛ و گبهی مشثوـ ثه اموسکیفی

توان ا ن ثشتشی سا دس اموس انتضاػی، مبنناذ اساتذ ن س بؾایبت و  اب اضاؼبس      و ثشخی اوقبت نیض می
تاوان  ضشا كی نیای ردامض مؼتقذ است ا ن غفتِ ثشتشی سا دس هش (. Adams, 1987: 17د4 بفت

کناذ ضاشا كی سا ثاشای    ساؼی مای   5گیشی اص تؼجیشی اف قاونی ثه ا ن اموس ازػبر کشد. او ثب ثهشه
خواهذ داسای غفت ثشتاشی ثبضاذ،   تحقق ا ن ثشتشی توغیف کنذ. ردامض مؼتقذ است امشی که می

 ژگی و ا ن احسبس ػطق داسای دو و( Adams, 1999: 19ثب ذ حس ػطق سا دس مب پذ ذ روسدد
                                                 

 یساهابس ساثاشت ماش  ( »1388ی، محسندخواد؛ منب ی، سیذهموسو ثشای مكبزؼه ثیطتش مشاخؼه ضود ثه : .1
 .113-138، ظ 53ی ، مدله قجسبت، ضیبسه«یامش ازه  هردامض دس دفبع اص نظش یوه

2.The Theory of Virtue 

3.Virtue 

هبی محذود اقشاف صنذگی مبسات و رداماض ثاشای تیاب ض     سسذ منظوس اص ثشتشی، هیبن خوثیثه نظش می. 4
 ثشد. کبس میهبی محذود، اص زفظی غیش اص خوثی ثهکبمل میبن خوثی ثبززات و خیش اػلی ثب ا ن خوثی

5.Platonic rendering 



 ,Adams(؛دAdams, 2009: 14د2حس پیشویو ثشانریختن  1تحسینمهم است: ثشانریختن 

توانذ فؿیلت ثبضذ، اگش مب ثه رن ػطق ثوسص م و ثه ػجبستی د رش، ثنبثشا ن ثشتشی می (.22 :1987
 ای فؿیلت است که تحسین مب سا ثشانریخته و مب سا ثه پیشوی اص رن ، مدبة کنذ. ثشتشی

اص رناه فؿیلت سا داسای و ژگی ثشتشی دانست و رن سا هیشاه ثب ػطاق  اب سؾاب ت    ردامض پس 
کنذ که ا ن و ژگی اص کدب پذ ذ خبقش و تیب ل دس پیشوی مؼشفی کشد، حبن ا ن سؤان سا مكشح می

توانیم امشی سا ثشتش ثذانیم و  ب فؿیلت ثذانیم؟ ردامض مؼتقذ اسات ا ان   ر ذ؟ شرونه و ششا مب میمی
شثوـ ثه مبهیت امش ثشتش است. ثه ا ن مؼنب که دس مبهیت ثشتشی شیضی وخود داسد که ماب  و ژگی م

سبصد تب ثه رن ػطق ثوسص م.  وی مؼتقذ است ا ن غفت و مبهیت ثشتشی،  ؼنی حس سا مدبة می
داسد. مب اص ا ان   رن امش ثشتش ثه خیشی راتی 3ضجبهتسؾب ت ثخطی اص پیشوی دس ساه ثشتش، تایه ثش 

کنیم، ثه رن خبقش کاه  کنیم و ثه رن ػطق می وسص م و رن سا ستب ص میخضئی پیشوی میثشتشی 
زحان ا ان د اذگبه    (. Adams, 1987: 29-30ساتد ای اص خیش حقیقای رن امش ثشتش داسای ضیّه

ی خیشهبی خضئی تؼجیاشی ضاجیه ثاه ا ان     ست. اف قون نیض دسثبسهثسیبس ضجیه ثه زحن اف قون ا
توانذ دس توؾیح ست تنهب تؼجیش اف قونی میپز شد و مذػیخود ا ن مكلت سا می تؼجیش داسد. ردامض

 ی انسبن دس تحسین و پیشوی اص خیش نهب ی،  بسی سسبن مب ثبضذ:انریضه
ضاود کاه ماب    تنهب دس تؼجیش اف قونی، استخوان ثنذی مفهو  خیش ثب ا ن حقیقت مطخع می

ضابن سا ناذاس م ثلااه ثیطاتش اص      تی که ادػبی ضنبختی پیشوی اص غب بت هستیم. غبداسای انریضه
 (.Adams, 1999: 27خواهیم رن سا ثذست روس مدکه ثخواهیم رن سا ثفهییم میرن

امب ا ن خیش حقیقی شیست؟ ردامض مؼتقذ است ا ن خیاش حقیقای، واقؼای و ػینای، دس نهب ات      
خیش هیبن خذاست و خاذا  دسواقغ (. Adams, 2009: 62نبمیم دست که مب رن سا خذا میشیضی

. 4هیبن خیش است. میبن رن دو ثشاثشی کبمال اسات و هایج مراب شتی میابن رن دو وخاود ناذاسد       
هنربمی که ثه دقت دس ا ن د ذگبه تأمل کنیم خواهیم د ذ، ردامض ا ن مكلات سا نیاض تحات تاأثش     

ض سا دس ا ن خیا ت  ی ردامتوانیم کل نظش ّهکنذ. مب میفیلسوفبن ثضسگی مبننذ رکوئینبس ثیبن می
 رکوئینبس خ غه کنیم:

تاوانی خاود   ا ن ضیء خوة است و رن ضیء خوة است، وزی ا ن و رن سا سهب کن و اگش  می
                                                 

1.Admiration  

2.Pursuit  

3.Resemblance  
کنناذ اص ا ان   داننذ و هش کذا  سا ثه مؼنب ی مطخع اساتؼیبن مای  انسبن مفهو  خذا و خیش سا مدضا می. 4

 :Seeدانااذ دهاابی مؼنبضاانبختی نیاایهاابی نظش ااهسوساات کااه ردامااض تجیااین خااود سا دس شهاابسشوة 

Wainwright, 2005: 57.) 
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خیش سا ثنرش. رنربه خذا سا خواهی د ذ، نه خیش سا اص قش ق خیشی که غیاش اص خاود اوسات، ثلااه او     
تاوانیم  تی ثه حاق داوسی کنایم نیای   ی ا ن موخودات خیش، وقهب است؛ ص شا دس هیهخیش کل خیش

ای که ثاش  که تػوسی اص خود خیش داضته ثبضیم ثه گونهثرو یم  ای اص د رشی ثشتش است، مرش ا ن
قجق رن ثتوانیم، هم ثشخی موخودات سا ثه ػنوان خیش تحسین کنیم، و هم خیشی سا ثش خیش د راش  

 (.Aquinas: 1887: 117تشخیح دهیمد
ی مسیحیت، که رکوئینبس اص ضبخػین ا ن ناوع نرابه   اص د ذگبه مؤمنبنهدس حقیقت او ثب ازهب  

دهذ. ردامض خذا سا هیبن خیش ی خیش خود سا سبمبن میاست، و پیونذ رن ثب نربه نو اف قونی، نظش ّه
کنذ. امب اوثه غشفِ ادػابیِ تسابوی خیاش و    غب ی، مؼیبس حقیقی و رسمبن مكلق اخ قی مؼشفی می

ست که اموس ثه که، خذا هیبن خیش نخستین و حقیقی ی خودنذ و ثشای ا ن گفتهکخذا ثسنذه نیی
-ضونذ، د  ل ص بدی مكشح مای ی ضجبهت ثب رن داسای خوثی خضئی و ثشتشی ضخػی میواسكه

 ای اص ا ن د  ل نظش خواهیم انذاخت.کنذ. مب ثه گوضه

 ( دالیل آدامز بر برابري خدا و خیر3
ان ثشای ا ن ادػب اص ک   ردامض استخشاج کاشد، ا ان اسات کاه مبهیات      تواوزین دزیلی که می

ست که خیش اػلی  ب ثب ذ ضاخع ثبضاذ و  اب ضاجیه ثاه ضاخع. اص       ایگونههبی خضئی، ثهثشتشی
دس ػبزم مب شیضی نیست مرش امشی که ضجبهتی خضئی ثه رن خیاش   ست ثشتشیرندب ی که او مذػی

ی ا ن ضجبهت ثب رن خیش نبمحذود اسات کاه اماوسی سا    واسكهنبمحذود داسد. ثه ػجبست د رش، ثه 
ای ثبضذ که امابن ضجبهت اماش  گونهدانیم، ثنبثشا ن رن خیش نبمحذود، اغلی و راتی ثب ذ ثهثشتش می

-هبی اضخبظهب اغلت مشثوـ ثه اضخبظ و و ژگیثشتش ثب رن میان ثبضذ و اص رندب ی که ثشتشی

 گو ذ:ن ثبضذ. ردامض میانذ، خیش نبمحذود نیض ثب ذ شنی
ای که ثه ساختی قبثال   ضود، مقذمههوضینذانه تش ن ثخص استذ ن اص ا ن مقذمه ضشوع می

توانیم منااش  هب که ثشای مب اهییت داسنذ و داسای اسصضی هستنذ که مب نییانابس است، اکثش ثشتشی
بت  ب افؼبن و  ب کبسهابی   هب  ب صنذگبنی  ب حاب هبی اضخبظ،  ب کیفیبت، و ژگیرن ثبضیم، ثشتشی

قوس مستقیم و غیش مستقیم مشثوـ ثاه  هبیِ موخود دس ا ن دنیب ثهاضخبظ است. دس حقیقت ثشتشی
ست که رن وخاود راتابخ خیاش    اضخبظ است. پس اگش ثشتشی ضبمل ضجبهت  ب تػو ش  ک وخودی

هب ص ثتوانذ یتش اص ا ن ثشای ا ن نقص خیش راتی نیست که رن اضخبظ و و ژگاست، شیضی مهم
ضجیه ثه رن  ب تػو شی اص رن ثبضذ. ا ن نیض واؾح است اگش خیش خود ضخع ثبضاذ  اب ضاجیه ثاه     

 (.Adams, 1999: 42روسد. دضخع ثبضذ، امابن ضجبهت سا ثیطتش فشاهم می
دس نتیده خیش نیض ثب ذ مبننذ اموسِ ثشتش، ضخع و  ب ضجیه ثه ضخع ثبضذ، تب ضجبهت اموس ثشتش 

 ثهتش ن وخه میان ضود. ثه رن ثه 
ػ وه ثش ا ن مكلت، ردامض ثش ا ن ثبوس است که خیش، امشی واقؼی، ػینی، حقیقی و کبمل است 



ای ثب اموس غیش واقؼی و  ب میاان ازوخاود   گونه ساثكهتوانذ هیجنقع ثودن نییی ثیکه ثه واسكه
د نذاسد و  ب وخودش دس مؼاشؼ  کنذ که رنچه وخوداضته ثبضذ. او ا ن استذ ن سا اص رنسلم نقل می

توان مؼاذو   اب دس   ست، نییػذ  است، کبمل نیست و دس نتیده خیش سا که وخودی واقؼی و ػبزی
-مؼشؼ ػذ  دانست. دس واقغ خیش سا ثب ذ واخت ازوخود دانست. پس خیش اغیل و نخستین، نیای 

ا تنهب واخت ازوخود اسات و  ای داضته ثبضذ و خذتوانذ دس تحقق وخود نبکب  ثبضذ و  ب ثخص ثبزقوه
 (.Adams, 1999: 43-44ا ن  ؼنی ثشاثشی خیش و خذاد

اص سوی د رش ردامض مؼتقذ است مب دس خهبنی صناذگی کاه اماوسی مبنناذ خیاش کاه دس قلیاشو        
توانناذ داضاته ثبضانذ مراش ثاه      فیض ای حؿوسی مبدّی نذاسنذ، هیج خب ربهی دس ػبزم هستی نیی

گیشنذ. ثه ػجبست د رش اموسی مبننذ خیاش اص خانس   و فهم قشاس میػنوان اموسی که موؾوع دسک 
انذ که موسد ادساک و فهم  ک رهان قاشاس ثریاشد. رداماض     هب هستنذ، وقتی دس خهبن قبثل فهما ذه

فهیایم. پاس خیاش    کنیم و نییاش دس ا ن خهبن دسک نییمؼتقذ است مب خیش سا ثب تیب  کیب ت
ی داضته ثبضذ مرش ا ناه موسد ادساک امشی غیاش اص انسابن قاشاس    توانذ خب ربهی دس ػبزم هستنیی

 دانذ:گیشد. ردامض رن مذسِک خیش حقیقی سا خذا می
 1ضود مب خیش سا امشی واقؼی ثذانیم، ضب ذ س طه دس تشس و ثذگیبنیدزیل د رشی که ثبػث می

و خب رابهی   ضنبسبنه میانبت محؽ داسد. اموس میان غشف هیج ثجابت مب دس ثبة خب ربه هستی
ضونذ. مخػوغبخ اگش ا ان میانابت   دس ػبزم هستی نذاسنذ مرش دس قبزت موؾوػبتی که فهییذه می

غشف اموس فیض ای و مبدی نجبضنذ، مبننذ خیش متؼبزی که اص اموس فیض ای نیسات. اص ساوی د راش    
خیاش سا  اش سا دسک کنذ. اگش خذا رن توانذ خیش راتی و کیبنانسبن ثه ػلت محذود ت خو ص نیی

سات  توانیم خذا سا ثه ػنوان موخودی واقؼی که ا فبگش نقص خیش دس ػابزم هساتی  ثفهیذ پس می
 (.Adams, 1999: 44ضنبختد

میان است ا ن سؤان مكشح ضود که ا ن ادػب ثب ادػبی اثتاذا ی کاه رداماض مكاشح کاشد دس      
ست کاه  نی خذا وخودیشنیتؼبسؼ است. ردامض مذػی  ای ثودن خذا و خیش ثود. امب ثب تؼش ف ا ن

خیش سا دسک کشده و رن سا دس ثش داسد. ثب ا ن تفبسیش خیش ثه ػنوان مؼیبس و رسمبنی است که دس رهن 
ی ػبزی خیاش  ازهی حؿوس داسد. ا ن متفبوت است اص ا ناه خذا سا خود خیش ثذانیم و  ب خذا سا نیونه

و ماذسِک مؼیابس اخ قای و دس ػاین حابن،       ثذانیم. ثنبثشا ن ششا ثب ذ ثه خذا، ثه ػنوان دسثشداسناذه 
ی ثشتش خیش ثبوس داضته ثبضیم؟ ششا نتوانیم قبئل ثه  ک هوش ػبزی، ثه غیش اص خذا ثبضیم که نیونه

رن استبنذاسد و مؼیبس کبمل موسد نیبص ثشای ثشتشهبی خضئی سا دس خود داضته ثبضذ، امب خودش خبمغ 
تاوانیم اساتبنذاسد و مؼیابس کبمال     مض مؼتقذ است امشی سا مییِ ثشاثش ثب رن مؼیبس نجبضذ؟ رداو نیونه

                                                 
1.Misgiving 
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ی ػابزی رن مؼیابس   ثشتشی ثذانیم که نیونه داس ثبضذ. دس حقیقت وخود مؼیبس ثشتش، ثاب وخاود نیوناه   
انذ. حابن اص رنداب ی کاه    ضود. ثه ػجبستی د رش وخود مؼیبس و نیونه، دو سوی  ک ساهفهییذه می

ی خیش کبمال و  تواننذ مبننذ خذا، نیونهکذا  نییی هستنذ و هیجاموس میان داسای کیجودهبی رات
ی اػلی و کبمل تیب  ثشتاشی  توان نیونهمتؼبن که غنی و مكلق است، ثبضنذ، پس تنهب خذا سا می

 (. Adams, 1999: 44د1هب دانست
ذ اذ  دهذ ا ن است که خذا تنهب کبندزیل د رشی که ردامض دس ثبة ثشاثشی خیش و خذا اسائه می 

-ی واقؼی اموس سا اسصشگونها فبی نقص خیش دس خهبن است. ص شا خیش مؼیبسی وخودی است که ثه

گازاسد.  ی حقیقی دس اماوس تاأثیش مای   گونهکنذ و ثههبی واقؼی سا دنجبن میکنذ و هذفگزاسی می
ن گض ناه  تش ثینیم او منبستنرش م، میهبی د رشی که دس او وخود داسد میوقتی ثه خذا و و ژگی
دس خهبن مبست و تنهب او ثه ػنوان  ک موخاودی واقؼای   « مؼیبس ػینی ثشتشی»ثشای ا فبی نقص 

هاب   ای اص ا ن و ژگی(. Adams, 1999: 44-45داس ثبضذدتوانذ نقص خیش سا دس خهبن ػهذهمی
 ن اسات  هبست، اکنذ که ثپز ش م تنهب خذا استبنذاسد و مؼیبس ػینی ثشای ثشتشیکه مب سا مدجوس می

 که مؼیبس ثشتشی ثب ذ متؼین، ثبثت و قكؼی ثبضذ:
توانیم ست، مب میاگش ثپز ش م که ثشتشی اموس محذود ضبمل نوػی ضجبهت ثه خیش راتی و اػلی

ی ضجبهت اموس ثب خیش است.د...( هش وخاودی کاه خیاش    ی ثشتشی مكبثق ثب دسخهثفهییم که دسخه
ازجتاه منظاوس اص   «. تش اص رن تػوس کشدنتوان شیضی ثضسگ»، 2تؼجیش مطهوس رنسلمراتی است ثب ذ ثه

اگاش  «.د...( وخود واقؼی داضتن است»، «تػوس کشد»است و منظوس اص « ثهتش»خب دس ا ن« تشثضسگ»
است، پاس  « ازف»کنیم که ثشتشی ضبمل نوػی ضجبهت ثه ا ن سا خیش راتی ثذانیم و فشؼ« ازف»

ثشتش نیسات.  « ازف»ثبضذ. پس هیج شیضی اص « ازف»ضجیه ثه « ازف»توانذ ثیطتش اص هیج شیض نیی
دو  اب خیاش کاه مؼیابس تیاب       « ازاف »توانذ اص خودش نیض ثهتش ثبضذ. اص ا ن زحبل نیی« ازف»پس 
 (.Adams, 1999: 45هبست( امشی مؼین و ثبثت است که هیج خب رض ن د رشی نذاسددثشتشی

-ثهتش ن هم ثبضذ. امب شه شیضی خض خذاونذ می اص ا ن سو خیش ثب ذ ضخػی ثبضذ و ثب ذ اص نوع

هابی  توانذ ا ن امش مؼین و ثبثت ثبضذ؟ ر ب میانبت محؽ ػبزم هستی که داسای تؼاذد و تفابوت  
تواننذ نقص ا ن مؼیبس هبست، میص بدی هستنذ و تریّش ثه سوی ثهتش ضذن و ثذتش ضذن، اص رات رن

است دس خهبن میانبت هیج شیض وخود نذاسد که ثاه  ػینی متؼین و ثبثت سا ا فب کننذ؟ واقؼیت ا ن 
انذاصه کبفی مؼین ثبضذ تب استبنذاسدی اص خوثی سا اسائه کنذ. ثب ذ موخودی واقؼای اساتبنذاسد خاوثی    

                                                 
ای ست که ثب مؼیبس هیج تفبوتی نذاسد و هام  ی ردامض خذا نیونهذهازجته ثه صودی خواهیم د ذ که ثه ػقی. 1

 خیش است. ی اػ یِخود خیش است و هم نیونه

2.Saint Anselm (1033-1139) 



توان ثه ا ن ػنوان ضنبخت؟ وقتی ثاه غاوست سانتی نرابه کنایم      ثبضذ و شه موخود واقؼی سا می
م ضنبخت. شه موخودی ثاضسگ تاش و ػظایم تاش اص او     تش ن خیشهب خواهیخذاونذ سا ثه ػنوان کبمل

ثشای پز شفتن نقص خیش وخود داسد؟ ر ب خذا تنهب نبمضد ا ن سیت نیست؟ پس مؼقاون اسات کاه    
دس کتابة   2و ان سا ات  (. Adams, 1999: 46د  1خیش سا ثب خذا ثطنبسیم و رن دو سا  ای ثذانیم

 دهذ:، د ذگبه ردامض سا شنین توؾیح می3د ن و اخ ر
ثب کنبس هم گزاضتن ا ن نابت، خواهیم د ذ که خذای اد بن ک سیک ثاه قاوس خابظ، و  اب     

توانذ نقاص ا ان   ای ست که میضود، ثهتش ن گض نهخذا ی که ثه ػنوان واخت ازوخود ضنبخته می
هب و خػوغیبت موسد احتیبج ثاشای  خیش سا دس ػبزم هستی ا فب کنذ. اگش ا ن خذا، تؼذادی اص و ژگی

نقص خیش داضته ثبضذ، پس ثسیبس مؼقون است که خیش سا ثاب خاذا ثطنبسایم و خاذا سا خیاش      ا فبی 
ثذانیم و حقیقتبخ خذا هم ا ن شنین است. غفبت ؾشوسی خذاونذ او سا منبسات ثاشای ا فابی ا ان     
نقص می کنذ. غفبتی مبننذ ػطق وسص ذن و ستب ص کاشدنِ اماوسی مبنناذ ضادبػت و دزیاشی و      

 ,Wainwrightفش ثودن اص شیضهب ی مبننذ ستم و ظلم و تدبوص ثه افاشاد د ػذازت و منضخش و متن

2005: 59-60.) 

 ي شباهت(  توضیح نظریّه4
ی ا ن تش ن مؤزفهداننذ.  ای اص مهمی خیش ردامض سا داسای اثهبمبت فشاوانی میمنتقذ ن، نظش ه

داناذ  سا ثشتش و  ب خوة مینظش ه، اغل ضجبهت است، که داسای ثیطتش ن اثهب  است. ردامض اموسی 
ی منتقذ ن، ا ان  که داسای ضجبهت ثب خیش نخسین و راتی، که هیبن خذاست، ثبضذ. امب، ثه ػقیذه

ضود. انسابن  گبه دس میبن مشد  زحبل نییضجبهت ثه خذا، دس توغیف اموس ثه خوثی و ثشتشی، هیج
تش هستنذ وزی ضجبهتی ثاه خاذا   ضنبسذ که خوة  ب ثشی خود اموس فشاوانی سا میدس صنذگی سوصمشه

که شیضی غشفبخ ضجیه خذاونذ ثبضاذ دزیال ثاش ثشتاش ثاودنص نیسات و       نذاسنذ. ثه ػجبست د رش، ا ن
ضجبهت ثه خذا ضشـ  ص  ثشای ثشتشیِ اموس نیست. ثه قوس مثبن خوة ثودن دس پخات و پاض و  اب    

بزی غحیح و ثه خب داسد، ، استؼیخوة ثودن دس وسصش،  ک ثشتشی واقؼی است که دس ک   انسبن
امب هیج کذا  اص ا ن ثشتشی هب س طه دس خذا نذاسد. خذا نه وسصضابسی فور ازؼبده است و ناه  اک   

اضابسه کاشد. ا ان     5و  ب خو طتن داسی و کف نفس 4سشرضپض ثضسگ. و  ب ثه غفبتی مبننذ ضدبػت
                                                 

کناذ کاه هیرای دس شهابسشوة ا ان ساه       ازجته ردامض ثشای ادػبی خو ص د  ل د رشی نیض مكشح می.1

 (. See: Adams, 1999: 44-49گیشنذداستذ ن قشاس می

2.William L. Wainwright  

3.»Religion and Morality« 

4.Courage  

5.Temperance  
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هاب سا  ص ا ان محاذود ت  هبی انسبنی داسد امب خذا ی که هایج کاذا  ا  هب س طه دس محذود تثشتشی
کناذ  هبی انسبنی داضته ثبضذ. خذا کف نفاس نیای  توانذ و ژگی مطتشکی ثب ا ن ثشتشینذاسد، نیی

شون هیج میل و سقجت و خواستی ثشای ثشروسده ضذن نذاسد که مدجوس ثه کنتشزص ضود، شون خذا 
وانذ او سا تهذ اذ  ثبزفؼل محؽ است. خذاونذ دزیش و ضدبع نیض نیست ص شا هیج شیضی نیست که ثت

اص سوی د رش ضاجبهت اماش   (. Adams, 1999: 30-31کنذ و هیج خكشی ثشای او وخود نذاسدد
هب ی ثب خذا و  ب غفبت ثشتش ثه خذا نیض، ضشـ کبفی ثشای خوة ثودن نیست. ثسیبس اص اموس ضجبهت

سا کاه داسای قاذست    1قوس مثبن فشدی مبنناذ هیتلاش  دانذ. ثههب سا ثشتش نییخذا داسنذ، امب انسبن رن
ص بدی ثود دس نظش ثریش ذ. قذست هیتلش ضجبهتی ثه قاذست خذاوناذ داسد. اماب ر اب ثاه غاشف ا ان        

که ا ن گیبه ساه  سا دس نظش ثریش ذ. ا ن2ضود؟  ب ضجذس سه ثشگضجبهت، هیتلش نیض داسای ثشتشی می
دس مسیحیت است. اماب ر اب ا ان     3ست، ضجیه ثه نظش ّه تثلیثثشگ داسد و دس ػین حبن امش واحذی

(؟ Adams, 1999: 31-32دضجبهت ثشای ثشتش ثودن گیبه ضجذس نضد  ک مسایحی کابفی اسات   
 مسلیبخ شنین نیست. 

ی خیش واسد ضذه است، ضجبهت سا تفسایش  هب ی که اص ا ن خنجه، ثش نظش ّهردامض دس پبسخ ثه نقذ
صضابسی فور ازؼبده و  ب خو طتن داس و دزیاش  گو ذ ا ن که خذا رضپضی ثضسگ و  ب وسکنذ. او میمی

هاب ی اص ضاجبهت   ضک اػتقبد ثسیبسی اص مؤمنبن است. امب اگش ثه دقت توخه کنیم، خنجهنیست، ثی
خذا ثه ا ن اموس سا خواهیم  بفت. ضجبهتِ ثشتشیِ وسصضابس و  ب ثشتشی غفت ضدبػت ثه خاذا، ثاه   

داسای ضدبػتی ثی حذ و حػش ثذانیم. ثلاه ثب اذ  ا ن مؼنب نیست که خذا سا وسصضابسی ثضسگ و  ب 
 ی د رش تفسیش کنیم: ضجبهت سا اص خنجه
ثودن ثاب   جدس  ةو  ازفثودن ازف، مستلض  ا ن نیست که  جی اص خنجه ةثه  ازفد...(ضجبهت 

 ازاف ثاودن   جثبضذ. هیین کاه   ازف،جنیض مبننذ  ةهم مطتشک ثبضنذ و  ب ثه ا ن مؼنب نیست که 
ی ا ن ضجبهت کبفی است. ثاشای مثابن   سا رضابس کنذ ثشای اقبمه ةهبی ضجبهت ثب هثؼؿی اص خنج

تواناذ ضاجبهت ثاه خ قیات و     و پاض مای   پخت و پض  ک فشد سا دس نظش ثریش ذ. ثشتاشی دس پخات  
 (.Adams, 1999: 30-31رفش ننذگی خذاونذ سا رضابس و ثبصنیود کنذد

گو اذ  کناذ. اف قاون مای   ضجبهت استفبده می دس واقغ ردامض اص ثیبن اف قون دس توغیف ا ن
ی اػلایِ موخاود دس ػابزم    نیب ذ که نیونهثینیم، شنین میوقتی مب موخودی سا دس ػبزم هستی می

ثینایم. ثاه قاوس مثابن ماب      ای داسای انحنب  ب دس شیضی ضجیه ثه رة سودخبناه مای  مثل سا، دس ر نه
ی اػلیِ موخود دس ػبزم تِ حقیقی،  ؼنی نیونهضنبسیم. ا ن موخود، اسموخودی سا ثه نب  است می

                                                 
1.Adolf Hitler (1889-1945) 

2.Three-leaf clover 

3.Trinity 



ی رن است ست؛ ثه ا ن مؼنب که کلیّت ظبهش و سفتبس او تذاػی کننذه«اسجی»مثل، نیست امب ثسیبس 
سا  اسات ی غبدر، توانِ اتػابفِ رن موخاود ثاه    گونهضود که مب ثهست و هیین ثبػث میحقیقی

 طتن داسی و ضدبػت سا دس نظش ثریش اذ. ضاجبهت   داضته ثبضیم. ثب فهم ا ن تفسیش اف قونی، خو
ی اهییت دادن ثه امشی و  ب شیاضی تفسایش کاشد، و  اب     توان اص خنجهخو طتن داسی ثه خذا سا می
توان دس قذست ثشای اندب  اموس، موسد ثشسسی قشاس داد. خذاونذ ضدبع و  اب  ضدبػت و دزیشی سا می

ن خهت ضجیه ثه خذا هستنذ که خذا نیاض قاذست   داسی اص رداس نیست، ضدبػت و خو طتنخو طتن
 (.See: Ibidدهذ دثشای اندب  اموس داسد و  ب خذاونذ نیض ثه اموسی اهییت می

ردامض ثؼذ اص پبسخ ثه اضابن ثخص اون، ثه ضق دو  اضابن، که ثه کبفی نجودنِ ا ان ضاجبهت   
شگونه اضتشاک خضئی دس  اک  گو ذ هدهذ. او میاضبسه داسد، پبسخ می ثه خذا، ثشای سبختن ثشتشی

ی رن ضجبهتی که ثشای سبختن ثشتاشی  ص  اسات، کابفی نیسات ثلااه ا ان       و ژگی ثشای اقبمه
 ضجبهت ثب ذ هیشاه ثب غفت خبغی زحبل ضود: 

ضاود کاه مان    که موهبی ثذن سندبة ضجیه ثه موهبی ثذن من است، مؼیو خ دزیل نیای ا ن
-گو یم که اگش ثیست و هفت موی ثیطتش دس ثذننییثرو م ا ن حیوان خونذه ضجیه من است.  ب 

ضذ! دثنب ثش ا ن ادػب( اگش من تػوس کنم خذا هستم، ثب ذ ضاجیه ثاه   اش داضت ثیطتش ضجیه من می
! ا ان ادػاب،   1خذا ثبضم ص شا دس ا ن امش که نسجت ثه خود احسبس ازوهیت داس  ثب خذا ضشاکت داس 

 (.Adams, 1999: 32ادػبی مؿحک و غیشقبثل اػتنبستد
تاوانیم  کنذ، ثه غشف پذ ذ رمذن ضجبهتی کبس ابتوسی و  ب خضئی ثه امشی، نیای وی تأکیذ می

-دس داضتن غفتی، ضش ک رن امش ثبضیم و  ب خود سا ضجیه ثه رن ثذانیم. احاب  ضجبهت ثب اذ کلای  

ثسیبس خضئی  اص ا ن اموس خضئی ثبضنذ. ضب ذ هیتلش و  ب ضجذس سه ثشگ، ضجبهت 2نرشتشنرشتش و خبمغ
تاش اص ا ان اماوس کوشاک و     ثب خذا داضته ثبضنذ امب انسبن ثشای استفبده اص غفت ضجیه، امشی کلای 

گیشد. اص سوی د رش اتػبف ضجبهت امشی  ب شیضی ثه خاذا، نجب اذ هیاشاه ثاب     خضئی سا دس نظش می
سا خستدو کاشد  فهیی، ضجبهت اموس منفی ثب خذا توان ثب سوء نیّت و کحنربهی تحش فی ثبضذ. نیی

توانیم ضجبهت شیضی  ب امشی ثه خذا سا ثفهییم، کاه ثاب   و ا ن اموس سا ثشتش دانست. مب هنربمی می
 نربهی خوضجینبنه و وفبداسانه ثه ا ن ساثكه نظش کنیم:

-کنیم.د...( هیج ضاجبهتی اص و ژگای  ست که تػوس میثبصتش اص رن شیضیمفهو  ضجبهت نیشنگ

                                                 
خذاونذ ثه خذا ثودن خود ػلم داس  و اص خود تػوس خذا ی داسد. اگش من نیض مبننذ خذا، ثه خذا ثودن خاود  .1

 غشف ا ن ضجبهت، من نیض خذاگونه خواهم ثود؟مؼتقذ ثبضم، ثه 
2.Holistic 
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 1هبی نسجی مبننذ متوزذ ثودن و  ب پس اص هشی تشومناص و ژگی ثؼؿی ر ذ وهبی منفی پذ ذ نیی
ی من ا ن است که ثین .د...( پیطنهبد تؼذ ل  بفته2توانذ ثبػث ضجبهت اموس ثه هم ثبضذثودن، نیی
هب ی که ا ن و ژگی سا نذاسنذ، تیاب ض  هب ی که ضبمل فؿیلت و  ب ثشتشی هستنذ، ثب ضجبهتضجبهت

-Adams, 1999: 32ر اذد تیب ض ثنب ثش نربه مؤمنبنه و تػوس وفبداسانه پذ ذ مای قبئل ضو م. ا ن 

33.) 
پس غشف  ک ضجبهت خضئی و موسدی، ثشای حام غبدس کشدن کبفی نیسات و ثلااه ثب اذ     

ضجبهت خبمؼی وخود داضته ثبضذ که هیشاه ثب نوػی خوضجینی مؤمنبنه، ثه خذا نسجت داده ضود، نه 
 تػو ش خذا.  ثب نربهی دس غذد تحش ف

 ( تبیین استدالل:5
تواناذ  ی فؿیلت میی د ن، ثش ا ن اػتقبد است که ا ن نظش هردامض هیشاه ثب ثشخی اص ف سفه

ای ثاشای  دزیل منبسجی ثشای خذاثبوسی فشاهم روسد. تأسیس ا ن نظش ه، اگششه ثاه ػناوان مقذماه   
ی منبسات ثاه رن نرش ساته    دس چاه  گشفته است، امب اگش اصی امش ازهی ضال بفتهی تؼذ لنظش ه

ی اخ ر، ضواهذ و قشائن منبساجی سا  ضود، ا ن قبثلیت سا داسد که دس تقو ت نربه مؤمنبنه دس حیكه
ضود، که ثهتاش ن  هبی اخ قی اسائه داده میی خیش، تجیینی اص اسصشپذ ذ روسد. دس واقغ ا ن نظش ّه

هاب و  هب و حتی ازضا  رنهب، ػینیّت رنهیت اسصشست. دس ا ن تجیین، مبهبی اخ قیتجیین اص اسصش
ضود و اص هب دس نظب  اخ قی  ص  است، تثجیت میشه که ثشای پز شش اسصشثه قوس کلی تیب  رن
گشا بنه توانب ی تجیاین خاوثی و اسصش سا داسد. سابزیبن قاو نی     هبی قجیؼتا ن سو ثهتش اص د ذگبه

-هشگونه خستدوی مجنبی ػینی ثاشای اخا ر سا اماشی ثای    گشا بنه اص اخ ر، هبی قجیؼتتجیین

کشدنذ. ا ن نوع نظش ّبت اخ ر سا اص حقب ق ػینی، ثاه اماوس ثشرماذه ثاه امیابن،      حبغل قلیذاد می
احسبسبت، نظشات و  ب سب ش حب ت سوانی فشدی و  ب کلیِ انسبن تقلیل دادنذ. ا ن تحو ال ثبػاث   

خب ربه و مقب  انتقبدی اخ ر متضزضن ضاود و ػیا خ    ضذ اخ ر نسجی ضود. ا ن نسجیت ثبػث ضذ
(. ردامض نیض ا ن اماش سا ثاه   67-56: 1387مؼنب ی ثشای خوة و ثذ اخ قی ثبقی نیبنذدنک: پو یبن،

-گشا ی وؾؼیت و مقب  انتقبدی اخ ر سا اص ثین مای خوثی دسک کشده است و مؼتقذ است قجیؼت

(. Adams, 1999: 78-81ب ی ػینای فاشاهم کاشدد   ثشد، دس نتیده ثب ذ ثشای خوثی و ثذی مجنا 

 سهیبفت ردامض سا  شنین تجیین کشده است: « اغل ثشتشی»نییی وسثبکو، دس کتبة 
سات و خوضاجختی و   مؼكوف ثه خیش است و ثشتاشی دس رات خاو ص، خاوثی    فؿیلت ثشتشی

                                                 
 Harry S. Truman(1884-1953) سی و سومین سئیس خیهوس امش اب .1

-انذ، ثبػث نیای که  ک صسافه و  ک انسبن هش دو ثؼذ اص هشی تشومن ثه دنیب رمذهثه ػجبست د رش، ا ن. 2

 ضود که ثرو یم انسبن و صسافه، ضجیه هینذ.



-ثهاشه ست که ثشتش است و  ب خوثی محذود است. اص امشی 1منذیسؼبدت  ک ضخع ضبمل ثهشه

منذی اص ا ن ثشتشی و خوثی ثه ضخع نربهی اخیبزی و گزسا ثه اماشی متؼابزی و اػدابة انریاض     
کنذ، دس حقیقت ثه  ک خاوثی  انریض و اػدبة روس توخّه میدهذ. وقتی انسبن ثه رن امش ضرفتمی

کناذ. دس  هبی ضخػی و محذود داسد توخّه مای نخستین و راتی که وخودی مستقل اص وخود خوة
 ک امش خوة است ثه ا ن واسكه که ثه رن خیش نخستین و کبمل ضاجبهت داسد. رداماض ا ان     واقغ

نبمذ. دس حقیقت ثشتشی هش خیش محذود ضابمل ضاجبهت ثاه    خیش کبمل، نخستین و راتی سا خذا می
ثشتاش اسات و شیاضی ثهتاش اص او      2ازنفساه ست که رن نیونه خذاست. کسی که فیی ثشتشینیونه

گشا بنه ی ػینیتیسک ثه ضنبخت خیش ثه خذاونذ، سؼی داسد ثشای خوثی  ک صمینهنیست. ردامض ثب 
فشاهم روسد و و سؼی داسد ا ن تفاش ثیهوده کاه خیاش قبثال تأو ال ثاه اماوسی د راش و  اب قبثال          

ثجشد. ردامض مؼتقذ است میابن ثشتاشی و ػینیّات    ست، اص ثین مینظشهبی انسبنیفشوکبست ثه نقكه
 (.Wariboko, 2009: 54خوسده استد گشههبی اخ قی اسصش

هبی میان می داناذ و مؼتقاذ   و ن سا ت ا ن تجیین مؤمنبنه اص اسصش سا  ای اص ثهتش ن تجیین
داناذ ثلااه مطاال ثسایبسی اص     هبی اخ قی سا ثه خوثی ػینی مای است ا ن تجیین نه تنهب اسصش

تجیین (. See: Wainwright, 2005: 58-60کنذدی اخ ر سا حل میگشا بنههبی ػینیتجیین
هابی  هبی اخ قی موخود دس ػبزم هستی،  ؼنی خوثی و فؿایلت سا، ثاشخ ف تجیاین   ردامض، اسصش

ثه (.  See: Adams, 1987: 145کنذدنبپز ش مؼشفی میگشا بنه، حقیقی، مكلق و تحو لقجیؼت
-هبی اخ قی ػینیاص اسصش خب ی که تجیین ردامض ثهتش ن تجییناػتقبد قشفذاسان ا ن نظش ه، اص رن

 توان شنین امشی سا مذػی ثود؟توانذ مؤ ذ منبسجی ثشای خذاثبوسی ثبضذ. امب شرونه میست، می
ثشای پبسخ ثه ا ن سؤان، ثب ذ ثه ا ن ناته توخه کنیم که رنچه که مب اص رن ثه استذ ن رداماض  

ی اساتنتبج، کاه   اسات. ا ان ضایوه    ی استنتبج اص ساه ثهتش ن تجیینکنیم، مجتنی ثش ضیوهتؼجیش می
( Aliseda, 2006: 28ضهشت  بفته، س طه دس نظب  منكقی اسسكو داسدد 3«شبسزض پیشس»توسف 

ی فلسفی، ثلاه دس مجبحثابت ػلیای دانطاینذان ػلاو  قجیؼای، مبنناذ       و نه تنهب دس سپهش انذ طه
  یهاستنتبج، فشؾا  نشوش دس ا(. 39: 1387ای داضته استداکبضب، نیض کبسکشد و ژه 4داسو ن و انطتین

هب توانب ی تجیاین قاشائن موخاود سا داضاته     و د ذگبهی قبثل پز شش است که ثهتش اص ثبقی د ذگبه
ضات   ییاه ن منذس»کنذ: ثشای توؾیح ا ن نوع استذ ن مثبن مؼشوفی سا ثیبن می 5ثبضذ.ون فشاسن

                                                 
1. Enjoyment  

2. Intrinsically 

3. Charles Sanders Peirce (1839-1914) 

4. Albert Einstein(1879-1955) 

5. Bas van Fraassen(1941-) 
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پنیشی که دسون کیاذ داضاتم   ضو ، ،هنربمی که اص خواة ثیذاس میو غجح ضنو  واسمیاص د  یغذا
سسم که  بثم. من ثب کنبس هم قشاس دادن غذای د واس و نجودن پنیش دس کیذ، ثه ا ن نتیده میسا نیی

هابی  ازجتاه ضاب ذ فشؾایه   (. 19Van Fraassen :1980 ,-20«دکناذ موضی ثب من صنذگی مای 
ضذ و غاذای د اواس، تنهاب    د رشی دس ا ن ثبة وخود داضته ثبضذ مبننذ ا ناه  پنیش سا دصدی ثشده ثب

-تشی نسجت ثه ثبقی فشؾیهی قبثل قجونی اون، فشؾیهکن ثوده ثبضذ، امب فشؾیهگش غذای رة 

توانذ قشائن موخود سا توخیه و تجیین کنذ. ثنبثشا ن، هنرابمی کاه  اک    هب میهبست و  ثهتش اص رن
ی د نظاش سا ثهتاش اص هاش نظش ّاه    هبی ماوس ای اسائه دهذ که مدیوػه دادهپشداص ثتوانذ فشؾیهنظش ّه

تواناذ غابدر ثبضاذ    منذ ثبضذ، رن فشؾیه مید رشی تجیین کنذ و اص سبدگی و اػدبص ثیطتشی ثهشه
 (  و  ب حذاقل امابن غذر ثیطتشی داضته ثبضذ.43: 1387داکبضب، 

سود. ردامض اص قش ق قشاحی کنذ اص قش ق شنین سوضی پیص میاستذ زی که ردامض پیطنهبد می
ػنوان حقیقتی مهام دس  هبی اخ قی سا، ثهاسصش  ک فشؾیه هوضینذانه، که توانب ی تجیین ػینیّت

-حیبت اخ قی انسبن، داساست، ضبهذی سا ثشای تأ یذ خذاثبوسی، و حتی وخود خذا، سبمبنذهی می

رن سا دس کنذ. هششنذ ردامض ا ن استذ ن سا دس شهبسشوثی منكقی اسائه نذاده است، امب اگش ثخواهیم 
 توانیم ا نچنین ثیبن کنیم:قبزت غوسی دسروس م، می

 . حقب ق اخ قی وخود داسد.1
 داسد.  1 ک وخود ػینی و غیش قجیؼی . ا ن حقب ق اخ قی و ژگی2
 ر ذ.گشا ی پذ ذ می. ثهتش ن تجیین اص ا ن وخود ػینی و غیش قجیؼیِ حقب ق اخ قی، ثب ا یبن3

ثه وخود خذا حیب ات   هبی خوثی ثشای غبدر دانستن ا یبناخ قی صمینه. ثنبثشا ن، وخود حقب ق 4
 (.Byrne, 2004کنذدمی

کنذ که اگش ازف ثهتش ن تجیین اص امشی ثبضذ، دس واقغ احتیبن ا ن ادػب اص ا ن ضیوه استفبده می
ای کاه ثاه نحاوی دس    است. ثب افاضا ص احتیابن ازاف، هاش گاضاسه     غذر و امابنص افضا ص  بفته

-ی ازف ثبضذ و  ب ثه نحوی مشتجف ثب ازف ثبضذ نیض، احتیبن غذر و امابنص افضا ص میوػهمدی

که امش خوة و ثشتش سا داسای نوع خبغی اص ضاجبهت ثاه خیاش    ی ا ن بثذ. اص ا ن سو ردامض ثه واسكه
خ ر دانذ،  ک تجیین مؤمنبنه اص ادانذ و خیش سا هم تطایل  بفته و هیبننذ ثب خوهش ازوهیت میمی

هابی اخ قای سا ثاه    ی، که قاذست تجیاین ػینیّات اسصش   گشا بنهی ا یبندهذ. ا ن نظش ّهاسائه می
گشا بنه، هبی قجیؼتهبی سقیت، مبننذ تجیینتش اص ثبقی تجیینکننذهثهتش ن وخه دس خود داسد، متقبػذ

کاه   هنرابمی پس احتیبن غذر ثیطاتشی داسد.  (. Sullivan, 1993: 303دس ثبة اسصش استد
، که ثه نحوی اص «خذا وخود داسد»هب ی مبننذ شنین ضذ، نربه مؤمنبنه ثه ػبزم هستی و حتی گضاسه

                                                 
1. non-natural 



انحب مشتجف ثب تجیین ردامض هستنذ نیض داسای احتیبن غذر و مؼقوزیت ثیطتشی خواهذ ثود. و اص ا ن 
(.  Sullivan, 1993: 304توانیم ا ن تجیین سا دزیل و ضبهذی ثه نفغ وخود خذا ثطنبسیمدسو می

هابی ػینای اخ قای، ثاه     دس واقغ ثب پز شش ا ن د ذگبه ثه ػنوان ثهتش ن تجیینِ میاان اص اسصش 
 ا م.نوػی وخود خذا سا پز شفته

ی اون استذ ن ردامض  ک استذ ن ثشای اثجبت وخود خذا نجبضذ و تنهب تجیینی اص ضب ذ دس وهله
توانذ مستلض  ا یابن ثاه وخاود خاذا و     ذ م ا ن تجیین، میهبی اخ قی ثبضذ امب شنبن که د اسصش

هابی  حتی دزیلی ثش وخود خذا ثبضذ. ازجته هیه شیض ثستری ثه موفقیت ا ن تجیین دس مقبثل تجیاین 
ی ػلیی ثتوانذ اتفبقابت و سو اذادهبی قجیؼای سا    قوس که اگش  ک نظش ّهاخ قی د رش داسد. هیبن

ی مقجوزی ثبضذ، توانذ نظش ّهتش ن صثبن، تجیین و پیطجینی کنذ، میشنبن که واقؼبخ هست، ثب سبدهرن
هابی دسونای اخا ر و خب رابه     هبی اخ قی، ثتوانذ مؤزفاه گونه هم، اگش ا ن تجیین اص اسصشهیبن

شنبن که ثب ذ ثبضنذ، تجیین کنذ و ثتواناذ نقاذهبی واسد ضاذه سا ثاه     اخ ر دس صنذگی انسبن سا، رن
شاه  ی قبثل قجوزی دس اخ ر ثبضذ. پاس شنابن  توانذ نظش ّهای پبسخ ثرو ذ، میی قبنغ کننذهگونه

هبی د رش ا ن حوصه ثتوانذ ػیل کنذ، شون  ای اص هبی اخ قی ثهتش اص تجیینتجیین ردامض اص اسصش
توانذ احتیبن مؼقوزیت د اذگبه مؤمنبناه سا نیاض    هبی مهیص ثبوس ثه وخود خذاست، منكقبخ میمؤزفه

 (. See: Adams, 1987: 145-146هذدافضا ص د

 ( نقد و بررسی6
ی فؿایلت  هب ی ثش نظش اه انذ نقؽمنتقذ ن ثشای ص ش سؤان ثشدن استذ ن ردامض، سؼی کشده

ا ن نظش ه سا موسد تشد ذ قاشاس داده و اساتنتبج    ثهتش ن تجیین ثودنردامض واسد کننذ و اص ا ن قش ق 
اسات. رداماض   ی تؼبسؼ نیونه و مؼیبس ثنب ضاذه هب ثش پب هنقؽردامض سا ثی اػتجبس کننذ.  ای اص ا ن 

خاب ی کاه   ضنبسذ. پس اص رندانذ و ا ن خذای متطخع سا ثه ػنوان خیش میخذا سا متطخع می
است. اماوس   هبی محذود ػبزم هستیخیش خذاست و خذا نیض خیش است، خذا مؼیبس و استبنذاسد خوثی

ضونذ. اص ساوی د راش   ، ثب تشاص و مؼیبسی ثه نب  خذا سندیذه میخوة  ب ثه ػجبست ردامض، اموس ثشتش
ِ خیش نیض هست. حبن سؤان ا ن است که ر ب ی اػلیخذاونذ، اص رن زحبل که متطخع است، نیونه

 گبن ثاش  ی اػلیِ رن شیض ثبضذ؟ مکتوانذ هم مؼیبس شیضی ثبضذ وهم خود نیونهامش متطخع می
 ا ن ناته توخه کشده است:

ی کبمل و ػبزی اص اخ ر و خیش ثبضاذ  توانذ  ک نیونهاص رن خنجه که متطخع است، میخذا 
تواناذ دس  ِ خیش ثبضذ امب خودش نییی اػلیتوانذ نیونهتوانذ اخ ر ثبضذ. خذا میامب ر ب خودش می

 (. Maclagan, 1961:88ػین حبن خیشد ب ثه ػجبستی قبنون و مؼیبس خوثی( نیض ثبضذد
سات  هب مذػیدهنذ. رند ذگبه ردامض، مبننذ و ن سا ت، ثه ا ن نقذ پبسخ منبسجی میقشفذاسان 

دس ابفتی اص قلاوع   »ی اػلی و مؼیبس دو امش متیب ض نیستنذ. ثه قوس مثبن نقبضی گبهی اوقبت نیونه
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ی سا دس نظش ثریش ذ. هنشمنذان ص بدی ثش ا ن ثبوسنذ کاه ا ان اثاش نیوناه     2، اثش کلود مونه«1رفتبة
هبی خابظ  ست. امب اص سوی د رش خلق ا ن اثش و و ژگیدس هنش نقبضی 3ػلیِ سجک امپشسیونیسما

-رن، ثبػثِ پذ ذ رمذن خش بنی ثذ غ امپشسیونیسم ضذ. دس حبزی که پیص اص رن شنین خش بن هنشی

ای وخود نذاضت. دس واقغ دس ا ندب  ک اثش هنشی هم مؼیبسی ثشای  ک خش بن هنشی است و هم 
 ی اػلی ثشای رن است. و ن سا ت نیض ثه هیین امش اضبسه داسد:نیونه

ی اػلی و مؼیابس تفابوت   توان ثه ا ن مسبزه داد ا ن است که، گبهی میبن نیونهخواثی که می
هب مقذ  ثش قوانین و هندبسهب هستنذ.  ؼنی دس اثتاذا  هب و مثبنشطیریشی وخود نذاسد. گبهی نیونه

گو ذ شیضهب ی ضاجیه ثاه   ر ذ که میدست مین، قبنون و هندبسی ثهثب د ذن شنذ مثبن  ب  ک مثب
هب دسست  ب خوة انذ.  ک اثش هنشی، نوػی سفتبس،  ک ضخع و  ب  ک نوضایذنی سا دس  ا ن مثبن

ی  اک قابنون و هندابس    نظش ثریش ذ که ثه ػنوان  ک مثبن و نیونه، میان است تحات سالكه  
یان است ثه سبختن  ک قابنون خذ اذ و  اب ثبصسابصی     خبظ نجبضنذ، امب ثشخوسد ثب هیین مثبن م

ثاشای قابنون    ی کبمال نیوناه قبنونی قذ یی ثیبندبمذ. دس ا ن زحظبت ا ن مثبن و نیونه فشاتاش اص  
خذ ذ  ب قبنون ثبصسبصی ضذه ی قذ یی است. ا ن مثبن، دس واقغ صمینه و  ب منجغ اغلی ا ن قوانین 

 (.Wainwright, 2005: 61ل استداست و دس واقغ خود قبنون و مؼیبسی مستق
میان است ا شادی ثش ا ن د ذگبه واسد ضود که ا ن تقذ  و اوزو ت مثبن ثش قابنون و هندابس،   
دس رنچه ادػب ضذ،  ک اوزو ّت مؼشفت ضنبختی است نه وخود ضنبختی. ثه ػجبستی، اثتاذا قاوانین و   

اناذ، هششناذ دس مقاب     هب پذ ذ رمذهنهب و مثبانذ و سپس ا ن نیونههندبس و مؼیبسهب ی وخود داضته
هب کطف ضونذ. ثه قوس مثبن، ضب ذ کلود مونه پیص اص نقبضی اثاش  ضنبخت، قوانین اص دن ا ن نیونه

خو ص، قوانین و مؼیبسهب ی دس نظش داضته و سپس اثاش خاود سا کطایذه اسات، هششناذ دس مقاب        
 ضنبخت سجک امپشسیونیسم ثؼذ اص رن نقبضی کطف ضذه ثبضذ. 

ضانبختی اسات.   توانذ ادػب کنذ ا ن تقذ ، فشاتش اص تقذ  مؼشفت ن سا ت مؼتقذ است ردامض میو
 ؼنی شنین نیست که مب ثب ثشخوسد ثب ا ن مثبن هب، قوانین و هندبسهب ی مستقل اص ا ن مثابن هاب   

 نقبضی ضجیه ثه ا ن نقبضی  اب سفتابسی  کطف کنیم. دس ا ن مواسد، مؼیبسهب شنین ثیبن می ضود که 
. وقتای شناین اسخابػی    ضجیه ثه ا ن سفتبس و  ب کبس ػلیی ضجیه ثه ا ن کبس، خوة  ب دسسات اسات  

-ضود.  ؼنی وخود ا ن نیونه ثشای اقبمهوخود داسد، ا ن نیونه و مثبن، خضئی اص مؼیبس محسوة می

-ضاانبختیساات. پااس ثحااث فشاتااش اص تقااذ  غااشف مؼشفاات ی  ااک مؼیاابس غااحیح ؾااشوسی

 (. Wainwright, 2005: 61ستد
                                                 

1. impression, soleil levant 

2. Claude Monet (1840 -1926) 

3. Impressionism 



هاب سا   توانذ دس دفبع اص ا ن نظش ّه مفیذ ثبضذ. او محیاون نیض تجیینی داسد که می 1و لیب  رزستون
3هبی خضئی و محیون 2هبی اف قونی دانذ، محیوندو قسم می

هبی اف قونی محیاوزی  محیون .
هستنذ که ضشـ کبفی و  ص  ثشای حیل رن ثش  ک ضیء، وخود مطخػبتی خابظ دس رن ضایء   

است و مثلث ضال مسكح و سه ؾالؼی   مثلثگو یم ا ن ضال  ک  قوس مثبن صمبنی میت. ثهاس
هبی رن ثسته است. ثشای توغیف ضالی ثاه وغاف مثلاث،    است که داسای سه صاو ه ثوده و ؾلغ

ست، ثشای غبدر ثودن محتبج ا ن مطخػبت کبفی است. امب محیون نوع دو  که محیون خضئی
ا ن نوع محیون، وخود تطبثه دس موؾوع ثب  اک ضایءِ مؼیابس      ک ضشـ مهم است. ضشـ غذر
توانیم ثرو یم ا ن تاه شوة  ک متش اسات کاه مطابثه ثاب متاش      است. ثه قوس مثبن، هنربمی می

ی اػلایِ  استبنذاس موخود دس پبس س ثبضذ. دس واقغ ا ن مؼیبس و استبنذاسد خضئی دس پبس س، هم نیونه
 (. Alston, 1989: 268-269 ک متش استد ک متش و هم مؼیبس و استبنذاسد 

گو یم ف ن شیض خاوة  توانیم ثب هیین مؼیبس سفتبس کنیم.  ؼنی وقتی میدس ثحث فؼلی نیض می
 گو ذ: شنبن که رزستون میا م. ثش هیین اسبس رنکبس ثشدهاست، دس واقغ  ک محیون خضئی سا ثه

 ک متش است و خواة ا ن است که توان سؤان کشد که ششا ا ن خسم  دس موسد هش خسیی می
شون قوزص مطبثه متش مقیبس دس پبس س است، امب دس موسد خود رن متش د رش مؼنب نذاسد ثراو یم  

 (.Alston, 1989: 269ششا رن  ک متش استد
ای ا ندب هم ضشـ غذر خوثی  ک موؾوع، تطبثه رن ثب خذاونذ اسات. دس ماوسد هاش نیوناه    

ی ػبزیِ خیش هست، خوة است امب دس موسد خود خذاونذ، که نیونهتوان سؤان کشد ششا رن شیض  می
 موسد است ص شا او مؼیبس و قبنون خوثی و خیش نیض هست.  ا ن سؤان ثی

هاب دس اد ابن   ی رنکنناذ. ثاه ػقیاذه   امب منتقذ ن ا ن د ذگبه اضابزی اسبسی تش نیض مكشح می
ضاود. ا ان  اک اغال مسالم و      ص میثضسگ ضیشده و ستب  خیش ثودنخبقش اثشاهییی، خذاونذ ثه

ثنیبد ِن مطتشک دس اد بن اثشاهییی  است. حبن ا ن ساتب ص خذاوناذ ثاشای خیاش ثاودن ثاه شاه        
که نبضی اص خیش ثودن خذا ثبضذ، د زت ثاش ا ان   سسذ ا ن ستب ص ثیص اص رنمؼنبست؟ ثه نظش می

هب قوانین کننذ. رنستص نییداسد که خذا داسای م ک و مؼیبس خیش ثودن است. مؤمنین مؼیبس سا پش
کننذ که داسای ا ن مؼیبس است. شیاضی سا ساتب ص   کننذ، ثلاه شیضی سا پشستص میسا ستب ص نیی

کننذ که مكبثق محؽ ثب ا ن قوانین است. پس خذا خیش نیست ثلااه دس واقاغ، خذاوناذ  اک     می
 مثبنِ اػلی ثشای خیش است.

تقذ است وقتی مؼیبس و قبنون سا خضئای و متطاخع   کنذ. او مؼو ن سا ت ا ن ادػب سا انابس می
                                                 

1. William Alston (1921-2009) 

2. Platonic predicates 

3. Particularisticpredicates 
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مؼنب نخواهذ ثود. تحسین و ستب ص و  ب پشساتص مؼیابس   دانستیم، د رش ستب ص رن مؼیبس امشی ثی
مؼنبست که رن مؼیبس امشی کلی و غیش متطخع ثبضذ. رسی، ساتب ص کاشدن مؼیابس و    هنربمی ثی

ی د رش است. او مؼیابسی خضئای و   گونهثه مؼنبست. امب دس موسد خذا ثحثقوانین س بؾی امشی ثی
 ی اخ ر:متطخع است، که هم مؼیبسِ اخ ر است و هم نیونه

هب سا ستب ص کاشد،  توان رنوقتی اموس خضئی و متطخع، کبسکشد مؼیبس و قبنون سا داضتنذ، می
اماوس سا   هاب هساتنذ کاه رن   ی خود نیض هستنذ و دس واقاغ رن ی ػبزیِ اموس دس سدههب نیونهص شا رن
 (. Wainwright, 2005: 62کننذدگزاسی میاسصش

کاه مؼیابس ساجک    ثشای مثبن نقبضی مونه سا دس نظش ثریش ذ. ا ن اثش متطخع ػ وه ثاش ا ان  
سود. اص ا ن سو تحسین و ستب ص ا ان  ضیبس میی اػلیِ ا ن ماتت نیض ثهامپشسیونیسم است، نیونه

سجک است، و هم اص ا ن نظش که مؼیبس و قابنونی ثاشای    ی کبمل ا ناثش هم اص ا ن ثبة که نیونه
 :شنین استمؼنب نیست. دس ثبة خذا نیض ا نی خو ص است، امش ثیتیب  رثبس سده

هبست، تؼبسؾی ثب ا ن نذاسد که مب او سا ساتب ص کنایم. دس نرابه    که خذا مؼیبس تیب  خوثیا ن
-یب  اموس ثب اسصش، امش نبدسستی قلیذاد نییی اػلی و مؼیبس تمؤمنبنه ستب ص خذا ثه ػنوان نیونه

داننذ و دس ػاین حابزی کاه او سا    خب میضود. مؤمنین ستب ص و تحسین خذا سا هییطه دسست و ثه
 (.Ibidی اموس دسست و خوة استدی ػبزی هیهداننذ، مؼتقذنذ او نیونهخیش ثبززات می

زم هستی مؼیبس اخ ر ثبضذ و هم ی نقص خیش دس ػبتوانذ ثه ػنوان ا فبکننذهپس خذا هم می
 ی اػلیِ خیش ضنبخته ضذه و موسد ستب ص قشاس گیشد.توانذ ثه ػنوان نیونهمی

دانذ؟ ششا ثب ذ حقب ق ػینای  هبی اخ قی میامب ردامض ششا تجیین خود سا ثهتش ن تجیین اص اسصش
حبرِّ واقغ ا ن گونه است کاه  توان شنین تػوس کشد که دس سا ثش مجنبی خذاثبوسی ثنبکنیم؟ ر ب نیی

اموسی ضب سته و اموسی نبضب ست است و وخاود  اب ػاذ  وخاود خاذا هایج اثاشی دس ا ان اماش          
پز شد که ضب ذ ا ن امش میان ثبضذ و مب ثتوانیم تػوس کنیم که خذا وخود نذاسد و  ب نذاسد؟ردامض می

جیین خود سا ثب فشؼ وخود خاذا  کنذ که مب تثبص رش منبسجی ثشای نقص خیش نیست، امب او تأکیذ می
هبی اخ قی سا ثنب سبص م. اگش تػوس کنایم  ثشای حقیقت ا م ثه ثهتش ن صمینها م و توانستهثنب نهبده

توانیم اخ ر سا تجیین کنیم تب صمبنی کاه تػاوس کنایم او وخاود     تش میخذا وخود داسد ثسیبس ساحت
تواناذ تجیاین   اص رن خهات کاه مای    ػا وه ثاش ا ان خاذاثبوسی    (. Adams, 1999: 46ناذاسدد 

 هبی ػینی دس رن وخاود ای ست که اسصشگونهکه ششا ػبزم ثهی ا نتشی دسثبسهمبثؼذازكجیؼیِ غنی
-هب دس دن واقؼیت نهفتههبی غیش مؤمنبنه خبمغ تش است. دس ػبزم خذاثبوسانه، اسصشداسنذ، اص تجیین

هابی  هب نو ظهوسنذ،  ؼنای اص قش اق فشا ناذ   اسصشگشا بن، انذ؛ دس حبزی که ثه اػتقبد ثیطتش قجیؼت
ر نذ. ا ان ثهتاش ن ثاودنِ تجیاین مؤمنبناه، دس      تابملی که خود راتبخ نه خیشانذ و نه ضش ثه وخود می

هبی د رش نیض قبثل فهم است. ثه قوس مثبن شنبنچه خذاثبوسی  دس مجبنی د راش داسای اػتجابس   خنجه



ب ت ضنبختی و  ب خهابن ضانبختی دس ثابة وخاود خاذا،      فشؼ ضود،  ؼنی ثه قوس مثبن ثشاهین  غ
ای خابمغ و  تواناذ نظش ّاه  هبی اخ قای مای  هبی مؤمنبنه اص اسصشگبه تجیینداسای اػتجبس ثبضنذ، رن

ی ضانبختی ضاال دهاذ. دس فاشؼ مازکوس نظش ّاه      ضنبختی و خهبنکبفی سا دس کنبس ثشاهین غب ت
داس و خیشخواهی سا ثه ػناوان  توانذ نیشوی هذفضود که میای غنی محسوة میخذاثبوسی نظش ّه

ػلتِ مبهوی و سبختبسیِ ػبزم هستی مؼشفی کنذ. ثش اسبس ا ان د اذگبه خابمغ مؤمنبناه، ػابزیی      
-منظم و میان ازوخود هست، که تابمل ، احسبس و رگبهی، فؼبزیت خشدمنذانه، اخا ر و اسصش 

ا ن واقؼیت ازهی قبثل تجیین است. ر ب ی رنچه دس ا ن ػبزم هست دس شهبسشوة هبی ػینی و هیه
گیاشد،  اب دس نظابمی    تش دس ثبة توغیف ػبزم، دس ا ن نظاب  خذاثبوساناه غاوست مای    تجیین مؼقون

 (599: 1382گشا بنه؟ دتبزیبفشوو، قجیؼت

 گیري نتیجه
ی ی اماش ازهای، نظش اه   ضذهی اغ حدس ا ن مقبزه ثیبن ضذ که ردامض ثشای ضال دادنِ نظش ه

خود سا ضال داده است. ثش اسبس ا ن نظش ه، فؿیلت، ثشتاشی مؼكاوف ثاه خیاش اسات.       فؿیلت
-روسد. ا ان احسابس ثاه   ای که احسبس تحسین و ػ قه ثه پیشوی سا دس انسبن پذ اذ مای  ثشتشی

ر اذ و ا ان خیاش اػلای شیاضی نیسات خاض        ی ضجبهت ا ن اموس ثشتش ثه خیش اػلی پذ ذ میواسكه
دهذ و هیابنكوس کاه مطاخع اسات     هبی اخ قی اسائه میامض اص اسصشخذا.ا ن تجیینی ثود که رد

گشا بناه دس  تایه ثش  ک نربه مؤمنبنه ثه ػبزم هستی داسد و تقبثلی خذی ثب هشگونه د ذگبه قجیؼت
ثبة اخ ر داسد. ا ن ادػب ی است که ردامض ثه دنجبن مكشح کشدن رن است و او مؼتقذ است تجیین 

 هاب ی که س طه دس نربه خذاثبوسانه ثه ػبزم هستی داسد، ثهتش اص تیب  تجیینهبی اخ قی او اص اسصش
هبی اخ قی ػینی سا ثب ا ان نظش ّاه   است که دس ا ن صمینه مكشح ضذه است.حبن اگش ثتوان اسصش

هابی  ی سقیجی وخود نذاضته ثبضذ که ثتوانذ ثهتاش اص ا ان د اذگبه، اسصش   تجیین کشد، و هیج نظش ّه
ای ثشای مؼقوزیات ثابوس مؤمنبناه پذ اذ رماذه      توان ادػب کشد قش نهگبه مییین کنذ،رناخ قی سا تج

 است.
توانذ اخ ر و ػینیّت رن سا ثه وؾوح سوضن کنذ، کسابنی کاه   ردامض مؼتقذ است، تجیین او می

ضاذ  ای سا سبمبن دهنذ که ثهتش اص تجیین او ثبمخبزف و منتقذ ا ن نظش ّه هستنذ، ثب ذ ثتواننذ نظش ّه
توانذ دس مقبثال ا ان تجیاین    و ثذ ن وسیله توخیه استذ ن ردامض سا اص ثین ثجشنذ. امب شه تجیینی می

کنذ و ثب توسل ثه مفهومی مبننذ تش ن اموس سا ثه خهبن هستی اؾبفه میثنبکشد؟ استذ ن ردامض کم
کننذ، نذ، رن سا دسک میثبوس داضته ثبضنذ و شه ثبوس نذاضته ثبض هب، شه ثه رنی انسبنخذا، که هیه

 شنابن کاه انسابن   هبی اخ قی سا اقبمه کشده و حقاب ق اخ قای سا، رن  است ػینیّت اسصشتوانسته
هبی اخ قای سا ثاه اماوسی غیاش اخ قای      گشا بن اسصشکنذ، توخیه کنذ. او مبننذ قجیؼتدسک می

-مشی مبننذ خذا نیب نذگی میضنبسذ، هششنذ که ا ن خیش سا اثشد. او خیش سا ثب خیش میتحو ل نیی



 19 │اهی عینی اخالقی رب  وجود  خدا  فضیلت آدامز و استدالل اخالقی از طریق بهترین نییبت از ارزشنظرهی 

تواننذ اص وسود موؾوػبت و مفبهیم نبضنبخته دس تجیاین  هبی سقیت میکنذ. حبن کذا   ک اص نظش ه
ضنبساذ،  ؼنای ػینای و    شنبن که انسبن میتواننذ اخ ر سا رنخود خلوگیشی کننذ؟ کذا   ک می
که انسبن دس رات خود ثه رن مؼتقذ ضیوزی اخ ر سا توانذ خهبنواقؼی، تجیین کنذ؟ کذا  تجیین می

 روسد.است، فشاهم روسد؟ ا ن ثشتشی موسد ادػبی استذ ن ردامض سا فشاهم می
دهی  ک استذ ن کبم خ ػق خ گش ضنبپز ش قاذمی  توانذ دس ساه سبمبنگششه استذ ن ردامض نیی

وسی، ضاواهذ منبساجی سا   ثشداسد امب مبننذ اکثش ثشاهین اثجبت وخود خذا، دس ساستبی مؼقوزیت خاذاثب 
توانذ ثب توسل ثه رن، نربه و ثبوس خو ص سا تقو ات سابصد. اص   کنذ که  ک انسبن مؤمن میمهیب می

توانذ، دس ثشاثش ضواهذ خذانبثبوسان، کیک ص بدی ثاه خاذاثبوسان   ا ن زحبل ثشسسی ا ن استذ ن می
 .داضته ثبضذ
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