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Abstract
In the ethical view of modern philosophy, there can be seen two aspects of morality;
religion-free morality and religion-sensitive morality. Despite the disagreement
between his naturalist ambitions and his extreme skeptical principles, Hume’s
aspiration to stabilize moral science tends to show that morality is not only
independent of religion, but also is destructed by it. The main objective of this paper is
to unmask the relationship between religion and morality based on the works of Hume,
his critics, and his supporters. The findings of this paper, based on Hume's moderate
view of commonsense morality and his undercover belief in God, indicate that
morality for Hume is not ultimately independent of religion and God. In other words,
Hume reduces the whole religion to a combination of morality and philosophy,
defends the morality and rational aspects of religion, and deems other aspects and
dimensions as unnecessary. Finally, according to the evidences used in this article, it is
better to put Hume in a specific rank of the religion-sensitive moral philosophers.
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تحویلگراییِ اخالق نسبت به دین در فلسفۀ دیوید هیوم :کوششی برای
شفافسازی نسبتِ دین و اخالق در فلسفۀ دیوید هیوم
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 .1دانشجوی دکتری ،دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبانهای خارجی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 . 8دانشیار ،پژوهشکدۀ فلسفۀ حکمت معاصر ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت2118/21/24 :؛ تاریخ پذیرش)2118/28/24 :

چكیده
با نگاهی به ااالقشناسی در فلسفۀ هدید ،شاهد دو دیدگاهِ استقاللگراییِ ااالق نسبت به دین و تحویلگراییِ ااالق
نسبت به دین در طی ها ی مختل

ن هستیم .بلندپروازی هیوم برای تثبیت علم ااالق ،در هدال بین هراهطلبریهرای

طبیعتگرایانه و داوریهای شکاکانۀ وی ،ااالق را نهتنها مستقل از دین نشان میدهد ،بلکه دین را مخرب اارالق نیرز
معرفی میکند .در این مقاله ،با توهه به دیدگاههای متعدد موهود در باب نسبت دین و ااالق در فلسفۀ هیروم ،در پری
یافتن موضع شفاف و منسجمی بر اساس ثار اصلی اود هیوم ،مدافعان و منتقدان او اواهیم بود .یافتههای ما ،با تکیره
بر دیدگاه معتدلِ هیوم درباب ااالقِ عقلگرایانه و اداباوری نهان وی ،حاکی از ن است که ااالق در نظرام فکرری و
فلسفی هیوم ،در نهایت چیزی مستقل از دین و ادا نیست .بهعبارت بهتر ،هیوم کلِ دین را به ترکیب اارالق و فلسرفه
فرومیکاهد و از هنبههای ااالقی و عقالنی دین دفاع میکند و وهود سایر هنبهها و ابعاد را زائرد مریدانرد .براسراس
شواهد نشان داده شده در این مقاله ،بهتر ن است که هیوم را در ردی
هم در مرتبه و طی

قائالن به دیدگاهِ تحویلگراییِ ااالق به دین ،ن

ااصی از ن قرار دهیم.

واژگان کلیدی
ااالق ،ااالقِ عقلگرایانه ،اداباوری ظری
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مقدمه
یکی از مباحث فلسفه و علرمِ کرالم ،مسرئلۀ رابطرۀ اردا و اارالق اسرت .دورۀ یونرانی و
یونانیمآبی تا حد زیادی فارغ از پرسشِ رابطۀ ااالق با دین یا ااالق با ایمان یرا اارالق برا
اداوند است .با وهود این ،یونانیان به مسئلۀ رابطۀ ادا و ااالق توهه داشرتهانرد .مسرئلۀ
ااالق در دورۀ یونانی ،بر اساس اندیشههای سقراط ،افالطون و ارسطو تا حرد یرک مسرئلۀ
فلسفی ارتقا یافت .سپس در دورۀ یونانیمآبی بر مبنای اندیشرههرای اپیکوریران و رواقیران،
ااالق در حد مهمترین مسئلۀ فلسفی رشد یافت و محور اندیشههای

فلسرفی قررار گرفرت.

وهه مشترک هر دو هریانِ یونانی و یونانیمآبی در این بود که بهدنبال کش

بنیاد و ماهیت و

اقسام ااالق بر اساس و در نسبتِ با اموری از قبیل هامعره ،زنردگی ،درون انسران و ههران
بودند .در این دوره و در حوزۀ چنین تفکری ،سخنی از این نمیرفت که ااالق در چارچوب
اسطورههای اود و در نسبتِ با ن بررسی شود .هرچند مسئلۀ رابطۀ ااالق و دین یا مسرئلۀ
رابطۀ ااالق و ادایان را میتوان در این دوره در البهالی مباحث مربوط بره اارالق یافرت،
همانند محاورۀ ا یفرون 2افالطون ،اما این مسئله در صدر مباحث قرار نمیگرفت و محوریت
نداشت.

این رویکرد تا ظهور مسیحیت ادامه داشت تا نکه با ظهور مسیحیت ،رویکرد هدیدی در
حوزۀ ااالق شکار شد .در این رویکرد باید بهدقت نسبتِ ااالق با دین هم روشن شود .در
این هنگام چون حقیقت و وضعیتِ هدیدی به نام دین به ظهور رسیده بود ،باید نسبت ایرن
دو نیز اندیشیده میشد و پاسخ دراوری مییافت .روشن است که در عالم ادیان ابراهیمی و
با ظهور نها ،چیزی با عنوان مرهعیت تام الهی مطرح میشد .یکی از بارزترین وهروه تفکرر
دینی ،تأکید ن هم بر منشأیت و هم بر مرهعیت الهی در امرور اسرت .بره بیران دیگرر ،مقرام
االقیت و ربوبیت هم در عرصۀ تکوین و هم در عرصۀ تشریع قررار دارد .برا ایرن وصر ،
مهمترین مسئلۀ پیشِروی دینداران این بود که ااالق چیست؟ و رابطۀ ن با دین چیست؟ از
اینروست که متفکران حوزۀ مسیحی به تأمل در نسبتِ ااالق و دین پردااترهانرد و دیردگاهِ
1. Euthyphron
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استقاللگراییِ ااالق ،نسبت به دین و دیدگاهِ تحویلگرایریِ اارالق نسربت بره دیرن را در
مراتب و طی های مختل

ن شکل دادهاند.

در این میان وضعیت ااالقپژوهی ایران معاصر چنان است که ،اوالً این مسئله بره هرد
در ذیل فلسفۀ ااالق و فلسفۀ فقه از سوی عدهای دنبال میشود و ثانیاً در حل ایرن مسرئله
کموبیش ،گرایش بهسوی استقالل ااالق از دین است .نگاهی به محتوای تمام دیدگاههایی
که در ایران معاصر در باب ماهیت ااالق و ریشه و مبنای ن مطرح شدهانرد ،نشران از ایرن
دارند که در نها ااالق از حیث ثبوت و اثبات یا به بیان دیگر ،از ههرت عینیرت ،مفراهیم و
گزارهها و مبانی بهنحوی از انحا نوعی استقالل دارد .در این دیدگاهها باألاره مروطن اصرلی
ااالق یکی از عوالمِ اعتبار ،وهدان ،عقل نظری و نحوۀ وهودی انسان است و نه وحی الهی
یا دین یا اداوند .انسان بر اساس عوالم ااص فردی ،اهتماعی و وهودی اود و به تبع ن
است که ااالق را به ظهور میرساند .البته این امر نیز شکار است که هیچیک از دیدگاههای
اسالمی ،لزوماً ااالق را در تعارض با دین نمیدانند .مهرمتررین گررایش در میران متفکرران
معاصر ایران در نسبت دین با ااالق ،تتمیمگرایی و تکمیلگرایی دین نسبت به ااالق اسرت
و نه ااالق

فرینی و ااالقسازی دین.

نگاهی به ااالقشناسی در فلسفۀ هدید ،هم نشان از نوعی وابستگی یا ارتباطِ میران اارالق و
اداوند دارد و هم نشان از نوعی استقالل این دو از هم .از فیلسوفان سردۀ هفردهم کره قائرلِ بره
نوعی وابستگی یا ارتباط میان ااالق و اداوند است ،میتروان بره دکرارت اشراره کررد .در نرزد
دکارت در عینحال که ااالق در انفعاالت ریشه دارد ،ولی بهعنوان یک علم ،یکری از میروههرای
درات فلسفه محسوب میشود که ریشۀ ن متافیزیک است کره برهنوبرۀ ارود متضرمن وهرود
اداوند است .پس ،ااالق باید مرتبطِ با ادا و ریشه در او داشته باشد .اسرپینوزا نیرز در شراهکار
فلسفی اود تحت عنوان ااالق (بهعنوان اثری چندوههی و بلندپروازانه) کار اود را برا بحرث
از تعری

اداوند و صفات او می غازد و بر ن است تا حقیقت مربوط به اداونرد ،طبیعرت و

بهویژه حقیقت مربوط به انسان و همینطور عالیترین اصرول هامعره ،دیرن و زنردگی نیرک را
اثبات کند .این مسیر وی ،در نهایت به اتحاد متافیزیک و ااالق میانجامد.
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از فیلسوفان سدۀ هجدهم که مُهر استقاللگرایی ااالق نسبت به دین بره فلسرفۀ او زده
شده ،دیوید هیوم 2است .فلسفۀ هیوم طی پاسخدهی به هر یک از سه بحران فلسرفی زمانرۀ
اود (معرفت ،دین و ااالق) با بیاعتبار کردن مهمترین منابع شکلدهندۀ معرفرتِ بشرری،
با شکاکیت بر مده از بطن تجربهگرایی دستوپنجه نرم کرد و با سکوتِ محلحتاندیشرانه
در برابر دینِ رایجِ موهود ،و به ظاهر عدمِ توهه به مسائل دینی ،متحملِ کجفهمی (اارالق
مستقل از دین و ادا) شده است .این مقاله ،با تکیه بر ثار اصلی هیوم و نیز با ارائۀ ادلره و
بررسی رای منتقدان و مدافعان وی ،در راسرتای شرکار کرردن ارتبراط دیرن و اارالق در
فلسفۀ او ،ما را به پذیرش نوعی از اداباوریِ ظری ِ نهان رهنمون کرده است .یافتههای ما،
با تکیه بر دیدگاه معتدل هیوم در باب ااالق و اداباوری نهان وی ،حاکی از ن است کره
ااالق در هیوم در نهایت چیزی مستقل از دین و ادا نیست ،چرا که هیوم نهتنهرا دیرن را
مخربِ ااالق معرفی نکرده ،بلکه ااالق را هزیی از دین میداند که دیرن قروامبخرش ن
است.
پرسشی بسیار مهم در اینجا های طرح دارد و ن اینکه :چرا میکوشیم کجفهمری رایرج
دربارۀ نسبتِ دین و ااالق را در هیوم برطرف کنیم؟ در پاسخ بایرد گفرت کره در فضرای
فلسفی ایران ،به دلیل پیشداوریهای فراوانی که در مورد هیوم صورت گرفته و اتهرامهرای
متنوعی که ،بهویژه اتهام شکاکیت و الحاد به او نسبت داده شده ،موضع وی در باب ارتباط
دین و ااالق ،در قالب دیدگاهِ استقاللگراییِ ااالق نسبت به دین رسمیت یافته است و در
عمل هامعۀ فلسفی ما ،هیوم را بهعنوان فیلسوفی ملحدِ (که نهتنها دین را مستقل از ااالق،
بلکه ن را مخرب ااالق نیز قلمداد میکند) مسرکوت گذاشرته و سرایۀ سرنگین کانرت را
چنان وسیع پنداشته است که گویی تأثیر هیوم بر کانت و بر کرلِ فلسرفۀ بعرد از کانرت ،در
همان هملۀ مشهور وی مبنی بر «هیوم مرا از اواب هزمیت بیدار کرد» االصره مریشرود،
کانت به نسبتِ ادا با ااالق ،از ههتِ تأمین غایت نهایی ن میاندیشد و اذعان میکنرد کره
ادا پیشفرض ااالق در وصول به غایت ن؛ یعنی ایر اعلی است .اما اودِ این پاسخ ،ایرن
1. David Hume
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پرسش دشوارتر را در پی می ورد که یا بهطور کلی در نزد کانت ادا مقوم هویرت اارالق
است یا پیشفرض تأمین غایت نهایی برای ن2؟
اعتقاد دینی و خداباوریِ ظریفِ نهان هیوم
هیوم بخشهایی از مهمترین و اولین اثر اود «رسالهای دربارۀ طبیعت دمی» 1را که شرامل
منظومۀ فکری و فلسفی وی است ،به ارائۀ رای اویش در باب باور دینی ااتحراص داده
است (هیوم)1 :2113 ،؛ اما با اینحال ،رای اصلی او در این باب بهنحو اترمواکمرل در دو
کتاب گفتوشنودهایی دربارۀ دین طبیعی 1و تاریخ طبیعی دین 4قابل ردیابی است .هیوم در
هیچ بخشی ،هرچند کوتاه ،از ثار اود شکارا بره تعریر

دقیرق دیرن نپردااتره اسرت و

چهبسا دلیل اصلی این امر را میتوان محافظهکاری هیوم در بیران اعتقرادات دینری ارویش
عنوان کرد ).(Mitchell, 1986: 87
هیوم در زمانهای میزیست که هم از سوی کلیسا و هم از سوی دولت ،تحرت فشرار و
زار و اذیت مذهبی قرار داشت ،بهگونهای که هر دیدگاه بردعت میرزی از هانرب وی ،در
صورت وهود ،واکنشهای شدیدی را از سوی مقامات در پی میداشرت

(Mitchell, 1986:

) .56 - 57هیوم نویسندهای ریزبین و زیرک بود؛ او بهاروبی مریدانسرت کره چگونره نظرر
اویش را نگونه که هز برای اندیشمندان هویدا نباشد ،ارائه دهد

)1989

 .(Streminger,از

 .2از نظر کانت عقلِ عملی ااالق فرین است و با توهه به اقتضای ااالق در همع فضریلت و سرعادت و نگراه
لزوم پذیرش اداوند میتوان به پاداش ااروی امیدوار باشد .درات عقلِ عملی و ااالق دو میوۀ مهم میدهرد:
عالیترین میوۀ ن ،ححول فضیلت است و شیرینترین میوۀ ن ایر اعلی یا همع فضیلت و سعادت است که از
طریق امید به وهود اداوند برای همع ن دو حاصل میشود .به بیان دیگر ،درات عقلِ عملی میروۀ فضریلت را
میدهد ،ولی اگر بخواهد میوۀ پاداشِ فضیلت را نیز بدهد ،باید توسط ادا بیاری شود .اقتضای این درات ،دادنِ
چنین میوهای است ،ولی عمالً توان تحقق ن را ندارد .از نظر کانت اگر ادا نباشد ،ااالق هسرت ،امرا اگرر اردا
باشد ،عنایت به ااالق فزونتر و رغبت بدان بیشتر اواهد شد؛ چرا که اردا محررک و برانگیزاننرده بره اارالق
است ،یعنی از طریق امید به پاداشِ فضیلت و اعمال.
2. A Treatise of Human Nature
3. Dialogues Concerning Natural Religion
4. Natural History of Religion
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اینرو ،در بخشهایی از ثار اود ،دیدگاههای دینی اویش را در پرس چهررههرایی چرون
شخحیتهای موهود در گفتوشانودهایی درباارة دیان طبیعای و در بخرشهرای دیگرری
بهصورت پنهانی ارائه کرده و درنهایت ،در بخشهای دیگری پا را فراتر گذاشرته و دسرت
به بازبینی و بازنگری در نها زده است.
اودِ هیوم در نامهای به سال  2332به گیلبررت 2از نویسرندگان مینترو 1در شررح دلیرل
نحوۀ نگارش گفتوشنودهایی دربارۀ دین طبیعی مینویسد« :بهترین راه برای نوشرتن یرک
محاوره ،نگارش متناوب اعتقادات متفاوت طرفین بحث است ،از اینرو ،احتمال بروز اطا
بهشدت کاهش اواهد یافت» ) .(Russell, 2008: 125همرانگونره کره مریدانریم هنروز بره
قطعیت مشخ

نشده است که رای اصلی هیوم از زبان کدامیک از سه شخحریت هراری

میشود .الیررد 1بره محافظرهکراری هیروم اشراره مریکنرد و مرینویسرد« :هیروم بره دلیرل
محلحتاندیشی بههز نقل قولهایی در رابطه با نفس و غیرمادی بودن ن ،هیچ سرخنی در
باب اداشناسی بر زبان نرانده است» ) .(Laird, 1932: 283 - 285موسنر 4بیان میکند« :هیوم
در باب مباحث اداشناسی سنجیده عمل میکرد» ) . (Mossner, 1947: 113نتونی فلوو 3در
پژوهش اود تحت عنوان «فلسفۀ باور هیوم» 3بیان میکند« :هیوم در اصلیترین اثرر ارود،
رساله ،به هیچ هدف هدلی سیاسی که در تقابل با دین باشد ،اشارهای نکرده است»
)52

.(Flew,

 1961:پاپکین 3نظریۀ مشرابهی را تحردیق مریکنرد و مریگویرد« :در رسراله ،دیرن و

اداشناسی به میزان کمی مورد بحث قرار گرفتره اسرت» ) .(Popkin, 1985: 202گاسرکین

8

اظهار میکند که رساله به شکل ضمنی در ارتباط با دین است و هیوم متون و قسمتهرایی
1. Gilbert
2. Minto
3. John Laird
4. Ernest C. Mossner
5. Antony Flew
6. Hume’s Philosophy of Belief
7. Richard Popkin
8. J. C. A Gaskin
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از ن را که ممکن بود وی را درگیر مجادالت مذهبی کند ،حذف کرده و فقط هر از گراهی
به دین حملهور شده است .وی ادامه میدهد منابع کوتاه و در ظاهر بیضرری بررای اثبرات
وهود ادا و دین باقی ماندهاند ،بههز مباحث مربوط بره غیرمرادی برودن نفرس

(Gaskin,

) .1988: 1 - 2هندل 2نیز ادعا میکند کره هیروم برهشردت تحرتِ ترأثیر مشرکالت دینری و
مناقشههای اداباوری 1است و این موضوع در بخشهای اصلی رساله (مانند استداللهرای
هیوم در باب اصل علیت )1دیده میشود ).(Hendel, 1925: 345
از دیگر سوی ،استریمنگر 4به بازبینیهای نااواستۀ هیوم اشاره میکنرد و در مقالرۀ ارود برا
عنوان «دین اطری برای ااالق :کوششی برای شفافسازی دین در فلسفۀ هیوم» 3ادعا مریکنرد
که هیوم تمایلی بره بررانگیختن هرچره بیشرتر سرنت دینری نداشرت ،برهگونرهای کره حتری از
عنوانگذاری بخش یازدهم از تحقیق دربارۀ فهم انسانی( 3کره براری از رای دینری هیروم را در
اود های داده است) با نام «در باب پی یندهای عملی دین طبیعی» 3صررف نظرر کررده و ن را
به «در باب یک مشیت ااص الهی و یک وضعیت تی»

8

تغییر داده است ).(Streminger, 1989

بر اساس مطالب ذکرشده ،میتوان ادعا کرد که هیوم مسائل دینری را شرکارا برهعنروان
دلواپسی اود نمایان نکرده است .با اینحال ،نباید از وهود مفسران مخالفی ،همچون باری
استرود ،1روبرت فوگلین 22و نیته بایر ،22با استداللهای ذکرشده چشمپوشی کرد ،چرا کره
از منظر نان مسائل دینی دغدغۀ اصلی هیوم نیستند ).(Russell, 2008: 9
1. Charles Hendel
2. Deist Controversy
3. Causation
4. Gerhard Streminger
5. Religion a Threat to Morality: An Attempt to Throw Some New Light on Hume's
Philosophy of Religion
6. An Enquiry concerning Human Understaning
7. Of the Practical Consequences of Natural Religion
8. Of a Particular Providence and of a Future State
9. Barry Stroud
10. Robert Fogelin
11. Annette Baier
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براالف اینکه هیوم اعتقاد حداقلی برای وهود ادا را در تکتک ثار اود برمیگزیند
(شهر یینی و همکاران ،)2113 ،پنهانکاریها و محلحتاندیشی او موهب شرده اسرت ترا
عنوان فیلسوفِ ملحد را (که نشأتگرفته از افکار متعحب مذهبیگرایانهای بوده که قادر به
درک فلسفۀ هیوم نشده و در شناات اهداف غیرمذهبی او شکست اورده است) دریافرت
کند ) .(Mitchell, 1986: 56 - 57ارائۀ تعری های متعدد از سوی اندیشمندان در باب الحاد

2

و الادریگرای ،1مفسرانی همچون بارون هولبا  1و برترانرد راسرل 4را متمایرل بره اطرالق
عنوان الادریگرای هزمی به هیوم کرد ).(Andre, 1993: 149, Russell, 1947: 5 - 7
هرچند که در نظام فکری و فلسفی هیوم ،باور به وهود ادا بهصراحت بیان نمیشرود،
نویسندگان مقالۀ پیشرو ،با تکیه بر پژوهش پیشین ارود (شرهر یینی و همکراران،)2113 ،
اظهار میدارند که تخحی

ِ عنوان الادریگرای هزمی به هیوم صحی نبوده و بهترر اسرت

در حوزۀ الادریگرایی ،برچسب الادریگرای غیرهزمی یا ضرعی

بره وی تخحری

داده

شود.3
1. Atheism
2. Agnosticism
3. Baron d'Holbach
4. Bertrand Russell

 .3در حالت هامع میتوان بیان کرد که نبود پاسخ شفافی در حوزۀ ملحد بودن یا نبودن هیوم ،نه به وهود ابهام در
مباحث فلسفی وی ،بلکه به وهود ابهام در معنای الحاد و الادریگری برمیگردد .تعری های متعرددی از سروی
مفسران در باب الحاد و الادریگری ارائه شده است .اگر الحاد را در معنای ارائهشرده توسرط برارون دولبرا در
کتاب «بر ضد دین» در نظر بگیریم ،اواهیم دید که هیوم هرگز یک ملحد نبوده است ،چررا کره دولبرا معتقرد
است حداقل ویژگی الزم برای الحاد ،رد وهود ادا است ) .(Andre, 1993, p. 149حال نکه در ایرن نوشرتار
نشان داده شد که هیوم در تمامی ثارش حداقل اعتقاد به وهود ادا را حف کرده است .راسل یکی از ملحدانی
است که ترهی میدهد هیوم را الادریگرا بنامیم (برای گاهی بیشتر از دالیرل تررهی الادریگرایری بره الحراد
رهوع کنید به مقالۀ «اراده به باور») ) .(Jamse, 1896, LecIIراسل در مقالۀ اود در پاسخ به این پرسش که یا
من الادریگرا هستم یا ملحد؟ مینویسد :اگر من با مخاطبانم بهعنوان یک فیلسوف بهصرورت فلسرفی صرحبت
کنم ،در این حالت باید بگویم من یک الادریگر هستم ،چرا که من معتقد هستم نمیتوانم برهان قطعری ههرت
اثبات «نبود ادا» بیابم .از سوی دیگر ،اگر من تحور کنم یک فرد معمولی در ایابان هستم ،در این حالرت بایرد
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دین و اخالق در فلسفۀ هیوم
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد ،فلسفۀ هیوم در پی پاسخگویی به سه بحران مهرم دیرن،
ااالق و معرفت بود .پردااتن به معضل معرفت از حوصلۀ ایرن نوشرتار ارارا اسرت .در
این بخش دو مقولۀ نخست تشری میشوند.
هرچند کتاب «گفتوشنودهایی دربارۀ دین طبیعی» دربرگیرندۀ رای دقیق هیوم در باب
دین و باور دینی است ،همانگونه که در بخش پیشین نیز نشان داده شد ،ردیابی ن دشروار
بگویم من یک ملحد هستم ،چرا که من نمیتوانم وهود ادا را اثبات کنم ) .(Russell, 1947, p. 5-7بنرابراین،
برای الادریگرایی تعری های زیر را اواهیم داشت:
تعری

اول :تعلیق حکمی که ذهن شکاک را از کفر باز میگذارد .در این نوع الادریگرایی وهود یا نبرود اردا مشرخ

نبوده و «وهود» و «نبود» از احتمال یکسانی براوردارنرد .بنرابراین ،نمریتروان گفرت کردامیرک از طررفین محتمرلترر
است ) .(Baggini, 2009, p. 3با این تعری  ،هیوم الادریگرا نخواهد بود ،چرا که هیوم اعتقاد حداقلی اود به وهرود
ادا را در تمامی ثارش حف کرده است .لذا برای هیوم ادا چیزی بوده که موهودیتش بهطور پیوسته پرذیرفتنی اسرت
و این همان اداباوری ظری
تعری

نهان هیوم است که ارضاکنندۀ شرط الزم دولبا است.

دوم :حل و فحل نکردن تام موضوع ) (Baggini, 2009, p. 3-4یا به بیران دیگرر ،فیحرله نبخشریدن بره

مسئلۀ وهود ادا در قالب پذیرش یا رد صری  .این قسم الادریگرایی ضعی تر از قسم نخست است.
در نتیجه ،شایسته است هیوم را بههای الادریگرای محب ،الادریگرای غیرهزمری یرا ضرعی
الادریگرایی فقط مطابق تعری
تعری
تعری

دوم در مورد وی صادق است .حال با داشتن دو تعری

بنرامیم؛ چررا کره

برای الادریگررای ،دو

نیز برای الحاد باید موهود باشد:
اول :باور قطعی این است که ادا قطعاً وهود ندارد ) .(Baggini, 2009, p. 9میدانیم طبق ایرن تعریر ،

هیوم ملحد نیست؛
تعری

دوم :معتقد است ادا هیچ نقشی در زندگی ندارد و بهعنوان یک فرضیۀ معتبر پذیرفتنی نیست .(Baggini,

) 2009, p. 9قبل از تعیین نسبت میان موضع هیوم و این تعری  ،باید به یاد داشت که در رأس تمامی مسرائل،
هیوم در عحر اود یک شکاک است .شکاک بودن هیوم عرصه را هم بر کسانی که ادعا میکنند ماهیرت اردا را
میفهمند و هم بر کسانی که مطمئن هستند ادا وهود ندارد ،تنگ کرده است .بر اساس اصرول شرکاکانۀ هیروم،
فهم انسان ضعی

و ناق

است ،لذا وارد کردن شک در حوزۀ عمل ،انسران را دچرار مشرقت اواهرد کررد .از

اینرو ،هیوم به طبیعت انسانی و باورهای طبیعی (که بر احکام عقلی غلبۀ تام دارد) متوسل شده و در ثار ارود،
ادا را بهصورت فرضیۀ معتبری در ههان هستی پدیدار کرده است ).(Hume, 1980, p. 77
بنابراین میتوان مشاهده کرد که اعتقادات هیوم در این تعری

نیز های نمیگیرد.
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است؛ چرا کره نمریدانریم رای دقیرق هیروم از زبران کردامیرک از سره شخحریت کتراب
گفتوشنودها هاری میشود .اما بههر حال ،هیوم در پی حف اعتقاد اود به وهود اداوند
است .او در رسالۀ گفتوشنودهایی دربارۀ دین طبیعری ،کره مقدمرهای بررای فلسرفۀ دیرن
بهشمار می ید ،از اثبات وهود اداوند سخن به میان مری ورد ،برهگونرهای کره از مجمروع
دوازده قسمت این رساله 1 ،قسمت به مبحث اداشناسی تجربی با تکیه برر برهران نظرم و
اداشناسی پیش از تجربه (که دالیل عقلی اثبات وهود اداونرد را دربرر دارد) ااتحراص
یافته است .اما هیوم در کتاب تاریخ طبیعی دین ،که سیاق محاورهای ندارد و بیان هیروم در
ن صری و شفاف است ،به ذکر اعتقاد اود به اصول اولیۀ دین و اعتقراد االحرانهاش بره
اداوند میپردازد .هیوم معتقد است که اگر چگونگی پیشرفت هامعرۀ انسرانی را از زمران
درندهاویی تا پایۀ کمال ن بررسی کنریم ،مریبینریم کره شررک و برتپرسرتی نخسرتین و
کهنترین دین دمیان بوده است یا به حکم ضرورت باید بروده باشرد و هرچره بیشرتر بره
روزگار باستان برمیگردیم ،دمی را بیشتر غرق در شرک مییابیم .اما همین که دمی دانرش
و ادب را فرامیگیرد ،اندیشهاش بهتدریج اوا مییابد و با انترزاع نچره نراق

اسرت ،بره

تحور کمال میرسد .هیوم در ادامه ،سیر تاریخی تکامل اداپرستی از مرحلۀ چندادایی تا
مرحلۀ تکادایی را نشان میدهد .در این زمینه ،توحید را بر مده از عقل و شرک را ناشری
از افکار اوداواهانۀ عوام میداند و برای اثبات توحید به همگونی طبیعت اشاره مریکنرد.
در نتیجه ،طرح کلری طبیعرت از فریننردهای عاقرل حکایرت اواهرد کررد و هریچ محقرق
اردمندی بعد از تفکری هدی ،نخواهد توانست اعتقاد االحانهاش را بره وهرود اداونرد
معلق کند .هیوم فحل یازدهم کتاب «تحقیق دربارۀ فهم انسانی» را نیز به دالیل اثبات وهود
ادا و اعتقاد به وهود ادا ااتحاص میدهد .در دیگر ثار وی نیز ،اگر نه به تفحیل ،بلکه
به اهمال ،باور و دالیل هیوم برای وهود اداوند به چشم میاورد .اما نچره در ترکترک
این دالیل هلب توهه میکند ،این است که هیوم از روششناسی واحدی پیرروی مریکنرد.
در دیدگاه هیوم روش صحی شناات امور واقع ،پیهویی و شناسرایی روابرط علّری میران
پدیدههاست ،مشروط بر نکه تحلیل و درک درستی از رابطۀ علت و معلول داشته باشیم.
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هیوم در قسمت دوم کتاب «گفتوشنودهایی دربارة دین طبیعی» از زبران دِمری و فیلرو بیران
میکند که وهود اداوند تردیدناپذیر و ذاتاً بدیهی است .فیلو در ادامه ،بحث اصرلی ارود را برا
بیان اینکه تنها دلیلی که انسان را از وهود اارهی یا موضوع واقعی مطمئن میکند تجربه اسرت
(یعنی گزارش فعلی حواس و گواهی حافظه و استدالل تجربی علّی کره برر بنیراد نظرم مشرهود
تجربی و زمون گذشته استوار است) ادامره مریدهرد .در ایرن میران وهرود اداونرد در دسرتۀ
موضوعات واقعی های میگیرد .یعنی وهود هر موهودی تنها از راه اسرتدالل دربرارۀ علرت یرا
معلول ن اثباتشدنی بوده و این استدالل تماماً بر بنیاد تجربه استوار است .بر این اساس ،هیروم
در قسمت چهارم کتاب گفتوشنودهایی دربارۀ دین طبیعی ،از زبان فیلو اظهار میکنرد کره
ههان اصل نظم معقول را در اود دارد ،پس بره ایرنترتیرب وهرود نراظم عاقرل و قرادر از ن
استنتااشدنی است ،لذا وهود ادا را نتیجه میگیرد .اما در قسمت دهم از همین کتاب ،از زبران
فیلو ،بحث اود را با ااتیار شک دستوری 2و بیان اینکه تجربه ،تنها بخش کروچکی از واقعیرت
را شامل میشود ،پس ممکن است ههان طبیعت بهنحوی که برای ما درکشدنی است ،مخلروق
ادای مهربان نباشد ،در ههت دیگری سوق میدهد .اما در نهایت پشت چهررۀ فیلرو در بخرش
دوازدهم ،با بیان اینکه هیچکس به اندازۀ انسانی که به دیدۀ عبرت سااتار تبیینناپذیر طبیعرت را
مینگرد ،نمیتواند به مقام ژرف پرستش اداوند نائل شود ،قحد و غایت و نظرم فراگیرری کره
حتی برای نادانترین افراد مشاهدهشدنی است ،اعتقاد االحانه به اداوند را تررهی مریدهرد و
بیان میکند همینکه انسان تحمیم به هستوهوی نظرمهرای مشرهود تجربری مریگیررد ،قروّۀ
تخیلش به دیدن چیزی متمایل میشود که ن را بهعنوان هزیری از نظرام کلری قانونمنردی (کره
توسط فرینندۀ عاقلی ایجاد شده است) تلقی میکند.
از دیگر سو ،ایدۀ اصلی هیوم در باب ااالق در کتاب سوم از «رسالهای درباب طبیعرت
دمی» تشری و در «تحقیق در باب اصول ااالقی» 1بازنویسی (با براری تغییررات عمرده)
شده است .بهنظر میرسد هیوم با نگارش این اثر به هدف اود دست یافت؛ چرا که بهغیرر
1. Methodological doubt
2. An Enquiry Concerning the Principles of Morals
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از بازنویسی کتاب دوم رساله ،تحقیق در باب اصول ااالقی اررین کرار فلسرفیِ ااالقری
هیوم است .هیوم پس از نگارش اثر ذکرشده ،توههش را به سمت نظریرههرای تراریخی و
سیاسی کشانده است (.)McAteer, 2016
قبل از ورود به بحث اصلی ،باید در نظر داشت که هیوم زمانی کتاب سروم از رسااله را
نوشت که اعتقاد بر این بود :قابلیت شیئی برای تغییر دادن هر شریءِ دیگرر ،برا قابلیرت ن
شیء برای دستخوشِ تغییر قرار گرفتن اود ن مرتبط است .بهعبارت بهتر ،هر نچه نتواند
اودش را تغییر دهد ،نمیتواند چیز دیگرری را دسرتخوش تغییرر کنرد .لرذا در ن زمران،
هنگامی که فردی میگوید چیزی «فاقد نیروی هنبش» یا «راکد» است ،میتوان بره نراتوانی
اود وی در برابر تحت تأثیر قرار دادن یا ناتوانی اود وی در برابر تحت تأثیر قرارگررفتن
شیء دیگر اشاره کرد (.)Rayner, 2005
سؤال اصلی هیوم در قسمت اول از بخش یکمِ کتاب سوم رساله این است :منشأ اصلی
قضاوتهای ااالقی عقل است یا احساسات؟ ) (Hume, 2009: 25 - 26پاسخ این سؤال بره
ایجاد دو دستۀ عقلگرایان و احساسگرایان منجر میشود .بهنظر میرسرد ،قبرل از بررسری
عقاید هیوم بهتر باشد که نیمنگاهی به اعتقادات این دو مذهب بیفکنیم .عقلگرایان معتقدند
کرره قضرراوتهررای ااالقرری بررر پایررۀ شررناات هسررتند (شررنااتپررذیر و ادراکپذیرنررد) و
قضاوتهای ااالقی قادرند ادعاهایی را دربارۀ رد نچره در ماهیرت اشریا وهرود دارنرد را
ایجاد کنند؛ ادعاهایی که شاید صحی یا ناصحی باشرند .عقرلگرایران معتقرد هسرتند اگرر
ااالق بر اساس احساسات باشد (مانند قضاوت زیبایی) ،اارالق بره موضروع غیرشرنااتی
مبدل و به موضوعی سلیقهای تبدیل میشود« .عقل» در منظر این دستۀ تغییرناپذیر ،هاودانه
و هدفمند و بهعبارتی «فاقد نیروی هنش» است .در مقابل ،احساسگرایان معتقد هستند که
قضاوتهای ااالقی نفسانی و وابسته به امیال هستند و هریچ هرایی بررای «عقرل» وهرود
ندارد (.)McAteer, 2016
هیوم در تحقیق در باب اصول ااالقی دربارۀ سؤال فوق صری بیان میکند« :این بحث
در این باره است که یا ما میتوانیم ادعا کنیم دستیابی به دانرش تمرایزات ااالقری توسرط
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زنجیرهای از استدالالت یا استنتاهات صورت میپرذیرد یرا اینکره مرا بایرد یرک احسراس
بالواسطه و درونی را تجربه نماییم»؟

(1751: 81

 .)Hume,بهعبارتی بهتر ،سؤال اصلی ایرن

است که یا تمایزات ااالقی «التزامات منطقی» هستند یا «مشروطات منطقی»؟ که در حالت
اول برای هر موهود دارای عقل ،یکسان اواهد بود و در حالت دوم بهطور کامل بر اساس
سااتار ااص هر انسانی اواهد بود.
نوشتههای هیوم در کتاب سوم مملو از ابهامرات و تنراقبهاسرت .هیروم در براری از
بخشهای این کتاب ،به ضع

قطعی عقل در مباحث ااالقی اشاره و ن را بهطور کرل رد

میکند و در برای بخشها ،نقش نرا بهطور محدودشده میپذیرد .بهنظر میرسد هیوم در
این دو اثر اود ،دو مفهوم مجزا از «عقل» را ایراد کرده است :ا .عقلِ عقلگرایران؛  .1عقرل
عادی .و این امر منشأ اصلی ابهامها و تناقبها در نوشتههای ااالقی هیوم است.
نسبتِ دین و اخالق از منظر هیوم
هیوم در هیچیک از ثار اود بهصورت صری به ارتبراط دیرن و اارالق اشرارهای نکررده
است.
با توهه با بخشهای قبلی ،بهتقریب همگی مدافعان و مخالفان هیوم در مورد یک نکترۀ
بنیادی موافق هستند و ن اینکه «هیوم از دین و تمام انشرعابات ن متنفرر اسرت» (

Myers,

 .)1996: 77اما چرا و کدامین دین؟
در دینِ رایجِ موهود ،اداوند منبع دستورات ااالقی است و هیوم با این ادعا مخالفرت
دارد )(Streminger, 1989؛ چرا که از نظر وی ،ادای دینِ رایجِ موهرود ،اردای صرحیحی
نیست و حاصل فرافکنیهای انسانی است.
از سوی دیگر ،هیوم واق
عالقه دارد

)1989

است که دینِ رایجِ موهود ،به محدود کرردن دانرش بشرری

 .(Streminger,چرا کره از طریرق ههرل و نرادانی ،معتقردان ارود را در

اضطراب و تشویش نگه میدارد و مجال تفکر (عقل) را از نان میگیرد .دینِ رایجِ موهرود
به معتقدان اود می موزد که باید برای اشنودی ادا و هلب الطاف او ،بهصورت طبیعری،
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کاری انجام دهند ،چه کارهای نیک و چه کارهای زشت و ناپسند ،ماننرد انرواع یرینهرا و
مراسم مذهبی ،ظلم و نابودی دیگر مردمان .هیوم معتقد است که ندامت و پشیمانی حاصرل
از اعمال زشت ،بهصورت طبیعی ،گریبانگیر افراد میشود و نان را به تشرریفات مرذهبی -
همانند کفاره دادن گناهان  -متوسل میکند ) .(Hume, 1882: 360واض است که رهوع بره
تشریفات دینی ،منافع فراوانی برای کلیساها به ارمغان می ورد و هیوم از ایرن امرر برهطرور
کامل گاه است .اگرچه هیوم اعتقاد دارد که در حضور دراشش عقل ،این اشتباهات هرگز
ر نمیدهند

)1882: 360

 ،(Hume,نمیتواند بهصورت شکارا دینِ رایجِ موهود را مخرب

و تهدیدکننده عنوان کند.
هیوم ،بهعنوان تأثیر منفی دیگر دینِ رایجِ موهود ،بیران مریکنرد کره ایرن دیرنِ ،احساسرات
ااالقی طبیعی 2را تخریب و یک چهرۀ محرنوعی از زنردگی را تررویج مریکنرد .هیروم اذعران
میکند که کلیساها برای حف منافع اود ،با دست گذاشتن بر احساسات ااالقی طبیعی بشرری،
رسالت اود را اوب و طبیعت انسان را بد هلوه میدهند .او معتقد است که هیچچیزی کره برا
طبیعت انسانی 1اشتباه باشد ،وهود ندارد .نچه اشتباه بوده ،رسالت است که منجر میشرود افرراد
حری

شوند و نازلترین غرایز اود را فعال کنند ).(Streminger, 1989
به دالیل ذکرشده ،هیوم در گفتوشنودهایی در باب دین طبیعری و پیشرگفتار ویررایش

دوم تاریخ انگلستان 1بهصورت پنهانی دین را در دو دستۀ دینِ صرحی  4و دیرنِ ناصرحی

3

دستهبندی میکند .او در گفرتوشرنودهایی در براب دیرن طبیعری ،دیرنِ صرحی را بردون
هیچگونه عواقب زیانباری برای هامعه ،انسجامبخش رفتار انسانها و بسیار کمیاب و شکلِ
رایجِ موهود دین را بهعنوان دینِ ناصحی و تهدیدی بررای اارالق معرفری مریکنرد و در
پیشگفتار ویرایش دوم تاریخ انگلستان مینویسد:
1. natural moral sentiments
2. human nature
3. History of England
4. True Religion
5. False Religion
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«پیکرۀ مناسب دین ،ههت اصالح زندگی انسانهرا ،تطهیرر قلروب نران ،مروزش
اطاعت از تمامی وظای

ااالقی ،اطاعت از قوانین و عمل به قانون مدنی است .در

حالیکه دین به دنبرال ایرن اهرداف اسرت ،عملکردهرای برینهایرت ارزشرمند ن،
مسکوت و پنهان باقی مانده است و در طول تاریخ ،بهندرت مورد شرناات و درک
قرار گرفته است  ...به نظر میرسد که یک روح نامتناهی ،یعنی االق ههان ،نیازمند
یک عبادت االحانه ،ساده ،عاری از تشریفات و حتی عاری از معابرد ،کشیشران و
نماز و اواهش باشد» ).(Mossner, 2001: 306 - 307

برای از محققانِ فلسفۀ هیوم ،به تأیید تمایز پنهانشده از هانب هیوم بین دینِ صرحی
و ناصحی تمایل دارند و برای دیگر ن را تکذیب کردهاند.
در این زمینه ،پُل راسل 2به تمایز هیوم در براب دیرن اعتقرادی نردارد و در فصال هفادهم از
کتاب اود تحت عنوان «معمای رسالة هیوم» 1ااالق را مستقل از دین معرفی میکنرد

(Russell,

) 2008: 248 - 260و در مقالۀ اود تحت عنوان «هیوم در باب دین» ،1پا را فراتر نهاد و تنهرا بره
استقاللگراییِ ااالق نسبتِ به دین در تفکرات هیوم اشاره میکند ،بلکه از منظرر هیروم ،دیرن را
مخرب ااالق نیز میداند ) .(Russell, 2013در مقابل ،استرمینگر بر تمایز هیوم در دین پافشراری
میکند و معتقد است که هرگاه هیوم دربارۀ دین ،بدون اشاره به معنای ن ،صرحبت مریکنرد ،او
در ذهن اود دینِ ناصحی را مد نظر دارد؛ زیرا هیوم نمریتوانسرت شرکارا نظریرات ارود در
باب دین را بیان کند .او گاه بود اگر در حملۀ اود به دین ،تمایزش را شکار کند ،یا بهعبرارتی
بهتر ،تعری

دقیق اود از دین را ارائه دهد ،مورد سرزنش (هم از سوی دولرت و هرم از سروی

عموم) واقع اواهد شد؛ چرا که میدانست انکار دینِ رایج ،منافع هامعه را تهدید اواهرد کررد.
از سوی دیگر ،تأکید بر اثرات غلط دین بر ااالق ،در زمانۀ هیوم بسیار اطرناک برود .ایرن امرر
نهتنها هیوم را در معرض زار و شکنجه قرار مریداد ،بلکره شرهرت شخحری او را نیرز تهدیرد
میکرد .از اینرو ،هیوم بههای اینکه شکارا اعالم کند که دیرن بررای هامعره اطرنراک اسرت،
1. Paul Russell
2. The Riddle of Hume's Treatise: Skepticism, Naturalism, and Irreligion
3. Hume on religion
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هوشمندانه اظهار داشت که فقط به شکل مخرب دین حمله میکند .استرمینگر اعالم میکند کره
اگر این ادعا از سوی همگان پذیرفته مریشرد ،هیروم مریتوانسرت ارود را از گزنرد پیامردهای
گفتهشده در امان نگه دارد و بدین طریرق مجرایری نهرانی ،برهصرورت هوشرمندانه ،بررای بیران
نظریات اود در باب دین ایجاد کند ) .(Streminger, 1989مایرز 2نیز معتقد است که هیوم تمرایز

اود از دین را بهطرز هوشمندانهای پنهان کرده است و در رسرالۀ ارود تحرت عنروان «دیان و
اخال در فلسفة دیوید هیوم» 1میگوید« :شواهد قانعکنندهای برای قبول ایرن ادعرا وهرود نردارد
که نشان دهد تمایز مطرحشده بین دینِ صحی و ناصحی  ،از سوی هیوم فقط برهمنظرور ترأمین
هدف ذکرشده باشد» ).(Myers, 1996: 78
اِلین 1نیز در راستای تأیید تمایز هیوم از دین ،هنبرۀ متفراوتی را بررسری کررده اسرت .او در
کتاب اود با عنوان «استرمینگر :دین تهدیدی برای ااالق» 4معتقد است زمانیکه هیوم بره دیرنِ
صحی اشاره میکند ،مقحودش نچه ما بهطور سنتی بهعنوان دین مریشناسریم ،نیسرت (

Ellin,

 .)1989: 299وی میگوید :ارتباط بین دین و ااالق ذکرشده در کتاب گفتوشنودهایی در براب
دین طبیعی از زبان فیلو 3نبوده ،بلکه از زبان کلینتس است .3کلینتس از این ادعا که «دین اگرچره
تخریب شده است ،اما از بیدینی بهتر است» دفاع میکند؛ چررا کره دیرن الزامری بررای امنیرت
ااالق است ) .(Hume, 1947: 219فیلو بهوسیلۀ عنوان کردن رذیلتهای موهود در دین ،به ایرن
دفاعیات حمله میکند .اگر ما نظر اِلین را درست فرض کنیم ،واض اسرت کره در ایرن حملره،
مقحود فیلو از دین ،شکل رایج ن است ،چرا که هیومِ زیرک ،با این حمله ،مریتوانرد مخالفرت
اود با دینِ رایج را اعالم کند و نادرستیهای ن را برشمرد و چون تمایز اود را شکار نکررده
1. Terry Myers
2. Religion and morality in the philosophy of David Hume
3. Joseph Ellin
4. Streminger: Religion a Threat to Morality
5. Philo

 .3شایان ذکر است که اِلین در کتاب اود فیلو را هیوم میداند .پس ،با این دیدگاه ،پذیرش ادعرای اِلرین ارالی از
دشواری نخواهد بود؛ چرا که هندل ادعا میکند نظریههای هیوم در رابطه با دین ،او را بره نظریرههرای مردافعان
دینی همچون بارکلی ،باتلر و کلینتس نزدیک میکند ).(Hendel, 1925: 345 - 347
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است ،اوانندۀ سطحینگر را دچار اشتباه میکند و اواننده تحور اواهد کررد حملرۀ او (فیلرو)
حملهای به دین توصی شده از طرف کلینتس است.
اِلین اشاره میکند که اگر فیلو به دفاعیات کلینتس با حمله به دینِ رایج پاسخ دهد ،باید دیرنِ
صحی را دقیقاً همان چیزی که کلینتس توصی

کرده است ،فرض کرده باشد؛ مگر نکره فیلرو،

نظر کلینتس را بد متوهه شده باشد که این امر فرضیۀ غیرمحتملی است ).(Ellin, 1989: 297
اِلین در تفسیر نهایی اود از تمایز بین دینِ صحی و ناصحی ِ هیوم اظهار میکنرد کره دیرنِ
صحی  ،برای هیوم ،معنایی هز فلسفه و ااالق ندارد .وی فلسفه را عقلی قلمرداد مریکنرد کره
میتواند ما را در باب هستن منشرأ ههران یراری دهرد و اارالق را نیرز مجموعرهای از اصرول
سازماندهیشده بر اساس گرایش و انگیزۀ طبیعی عدالت 2و نیکاواهی 1انسان معرفی مریکنرد.
اِلین مینویسد« :بهنظر میرسد نچه ما بهعنوان دین در سر داریم ،در دیدگاه فیلو ،دینِ ناصرحی ِ
رایجِ موهود است که کامالً بد است ،هرچند که فیلو این نتیجه را با گفتن مسائل اروبی هماننرد
فلسفه و ااالق ،با نام دینِ صحی پنهان میکند» ).(Ellin, 1989: 297
با توهه به تعری

هیوم از دین در پیشگفتار ویرایش دوم تاریخ انگلستان (دین بهعنوان

موضوعی قابل شناات در تمام دوران) و تفسریر اِلرین ،برهنظرر مریرسرد منظرور هیروم از
موضوع شناات پذیر ،فلسفۀ راستین است .هیوم در بخش اول از کتاب تحقیق دربارۀ فهرم
انسانی تحت عنوان در باب گونههای مختل

فلسفه ،فلسفۀ راستین را عبرارت مریدانرد از

فلسفۀ راحت و متعارف؛ این فلسفه ،فلسفۀ عقل سلیم است (هیروم ،)8 - 3 :2113 ،عقلری
که در حوزۀ قضاوتهای ااالقی عادی نیز ( ،)Hume, 2009: 401با تکیه بر دیدگاه معتردل
هیوم در باب ااالقِ عقلگرایانه 1در کتاب تحقیق در باب اصرول ااالقری ،براألاره پیرروز
میدان میشود (الزمی و پیکانی2113 ،؛ .(Hume, 1751: 119
استرمینگر نیز ادعای اِلین را به شکل دیگری تأیید و اظهار میکند که هیوم تنها به دیرنِ
ناصحی یا شکل مخرب دین (دینِ رایجِ موهود) حمله کرده است .وی از شواهد متنری در
1. Justice
2. Benevolence
3. Common Sense Moral
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باب اعتقاد هیوم به دینِ صحی  ،متن زیر را بهعنوان واض ترین توصی

هیوم نامیده است:

«پیکرۀ مناسبِ دین ،قلب انسانهرا را تنظریم مریکنرد ،رفترار انسرانهرا را انسرجام
میبخشد و نها را هدایت میکنرد ،نظرم و رامرش و اعتردال را فرراهم مری ورد،
انگیزههای ااالقی و عدالت را به اهرا درمی ورد ،که در اطر نادیده گررفتن قررار
گرفته و با انگیزههای دیگر مبهوتشده است» ).(Hume, 1947: 220

استرمینگر در مقالۀ اود با اسم «دین اطری برای ااالق :کوششی برای شرفافسرازی
دین در فلسفۀ هیوم» صری بیان میکند که از منظر هیوم ،ادای دینِ ناصحی  ،هیچ قدرت
و مسئولیت ااالقی ندارد ).(Streminger, 1989
با توهه به مطالب ارائهشده ،میتوان اظهار داشت که این سخن کلری کره فلسرفۀ دورۀ
هدید بهنحو کلی در صدد این بود که بههای دین ،ااالق را بنشاند ،منطقاً نمیتوانرد مرا را
به این نتیجهگیری برساند که هیوم نیز کل دین را در ااالق االصه میکند ،زیرا شرواهدی
که در این مقاله از ثار هیوم وردیم و بر مبنای ن شواهد استدالل کردیم ،نشان میدهد که
وی برای دین شأنی غیر از ااالقی بودن نیز قائل است.
نتیجهگیری
فلسفۀ هیوم بهدلیل محلحتاندیشی ،با توهه ضمنی به مسائل دینی ،اعتقادات دینری وی را
در پسِ حملههای او به دینِ رایجِ موهود نهان کرده است و از اینروی ،وی را برهصرورت
فردی مخال

دین )که دین را در هیچ اموری ،اعم از ااالق ،هایز نمریشرمارد( شناسرانده

است .سبک نگارش و پنهانکاریهرای هیروم ،ریشرۀ اارالق را در احساسرات و عواطر
انسانی نهادینه کرده و ااالق را مستقل از دین و ادا به نمایش گذاشته است.
این نوشتار ،با تکیه بر دیدگاه معتدل هیوم در باب ااالقِ عقلگرایانه و اداباوری نهان
وی ،حاکی از ن است که ااالق در هیوم در نهایت ،چیزی مستقل از دین و اردا نیسرت؛
چرا که نشان دادیم در تعری

هیروم ،دیرن متشرکل از فلسرفه و اارالق اسرت ،و فلسرفۀ

راستین ،فلسفه ای راحت ،متعرارف و مبتنری برر عقرل سرلیم اسرت ،عقلری کره در حروزۀ
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قضاوتهای ااالقی عادی نیز ،با تکیه بر دیدگاه معتدل هیوم در باب اارالقِ عقرلگرایانره
باألاره پیروز میدان میشود .بر اساس شواهد نشان دادهشده در این مقاله ،مبنری برر اینکره
دین در هیوم نهتنها مخربِ اارالق نیسرت ،بلکره اارالق هزیری از دیرن اسرت کره دیرن
قوامبخش ن محسوب میشود و بهترر اسرت کره هیروم را در ردیر
تحویلگرایی ااالق نسبت به دین ،ن هم در مرتبه و طی

قرائالن بره دیردگاهِ

ااصی از ن قرار دهیم.
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