
 

 

 

 
 یآمل یاخالق استاد جواد ةفلسف

 یسادات یصالح رضایعل دیس
 محسن جوادی 

 چکیده

اسـت کـه  یفعـل نفسـان کی. اعتبار داندیم یرا اعتبار یاخالق یهاگزاره تیماه یآمل یاستاد جواد
ل قبـل از عمـ زیـعموما  و ن یمطلوب، قبل از هر عمل اتیموجود و غا یهاتیانسان با توجه به واقع

و  معمـل بـه طـور عـا ۀاست در باب فلسف یاهیاعتبار نظر یۀ. نظرشودیخصوصا  مرتکب م یاخالق
است که ابراز همـان  یانشائ یاخالق یهاگزاره تیماه شانیا حیاخالق به طور خاص. به تصر ۀفلسف

در  هسـتند. اعتبـارات یدر واقـع انشـائ زیدارند ن یکه صورت خبر یاخالق یهااعتبار است و گزاره
 هـدافو ا اتیـبلکـه بـر در نظـر گـرفتن واقع سـتند،یو گزاف ن یبخواهاخالق، اعتبارات دل ۀحوز

برشـمرد کـه  یاخالقـ ییگراناشـناخت اتیـاز نظر تـوانیرا مـ هینظر نی. ااندیمبتن یمشترک انسان
 انشـیا ان،یگرااز ناشـناخت یاری. بر خـالف بسـدانندیرا قابل صدق و کاب نم یاخالق یهاگزاره
و  رندیپابودن برهان یرشناختیبا وجود غ یاخالق یهااست و معتقد است گزاره یاخالق یگرامطلق

امـر  نیـعمـل وجـود دارد. ا ۀدر حوز زین یاتیهینظر وجود دارد، بد ۀدر حوز یاتیهیگونه که بدهمان
است کـه اخالق تکامل فرد  تینباشند. غا یخبر یایکه برهان و بداهت، مخت  قضا شودیباعث م

را دارد،  شیخـو دیـفوا یگرچه حسـن فعلـ نیبه تبع، تکامل جامعه را به همراه خواهد داشت. بنابرا

اسـت. ملکـه شـدن  لیدر ملکـه شـدن فضـا یدارد. تبلور حسن فاعل ازین زین یتکامل به حسن فاعل
 تـوانیمـ یبه لحـاظ هنجـار رسدیبه دنبال دارد. به نظر م  یتشخ ۀرا در قو ییهارتیبص ل،یفضا

 جینظر گرفتن نتـا رو د فهیبا عمل به وظ ییگرالتیفض نیاما ا د؛ینام گرالتیرا فض یآمل یاستاد جواد

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 ۀفلسف یدکتر یدانشجو ( .اخالق دانشگاه قمsalehiali20@gmail.com) 

 قم. استاد دانشگاه 

 .۳۱/۳۹/۷۵؛ تاریخ پایرش ۱۱/۳۰/۷۵تاریخ دریافت: 
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 جیو نتـا کیـافعال ن  یدر تشخ مندلتیندارد، بلکه شخ  فض یمخصوص منافات طِ یعمل در شرا
 رایـداشت؛ زخواهد  یمتفاوت یمعنا نیتد ۀافزون خواهد داشت. اخالق در حوز یرتیبص ک،یافعال ن

اعتبـارات  ت،یـپس از مـرگ، بـه عنـوان واقع یو وجود خدا و زندگ اند،یمبتن هاتیاعتبارها بر واقع

 ۀزیـپـس از مـرگ، انگ یاعتقاد به خـدا و زنـدگ نی. همچنکنندیامعمال، طلب م یخاص خود را برا
 برد.فراتر خواهد  یویدن یرا از زندگ یاخالق یو هدف زندگ کندیم دیرا تشد یاخالق

 
 .یحکمت عمل ،یآمل یاعتبار، جواد ،ییگراناشناخت ،ییگرااخالق، شناخت ۀفلسفها: کلیدواژه
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 مقدمه

کند. سـابقۀ ایـن علـم بـه اخالْق علمی است که در باب ارزش خوها و رفتارها بحث می

ن به یونان باستان برمی های اخالقی اگرچه همواره در متـون بـه گردد؛ و توصیهصورت مدوَّ

 ت رسیده از فرزانگان تاریخ وجود داشته، با ادیان آسمانی نیز پیوندی ناگسستنی دارند.دس

با ظهور اسالم و تجلی آن در قرآن و سـیره و کـالم معصـومان و شـرح و بسـط آن توسـط 

های مختلف علـوم اسـالمی تبلـور های اخالقی در حوزهعالمان دینی، توجه به اخالق و گزاره

بحث فلسفی حول اخـالق نبـوده و هـر  نت اسالمی علم مستقلی متکفِّلاست. در س پیدا کرده

فارغ از بررسی فلسفی، مستقیم به ماهیّت اخـالق پرداختـه اسـت.  عمدتا  علمی از منظر خود و 

ذیل بحث اثبات وجود نفس و قـوای  عمدتا  های اخالقی در فلسفۀ اسالمی، بحث دربارۀ گزاره

های عقل عملـی اسـت و ایـن عقـل یکـی از اخالق از جنبه که شدیمادعا )گرفت آن قرار می

قوای نفس است(؛ در علم کالم ذیل بحث صفات و افعال الهی، در علـم منطـق تحـت عنـوان 

 شد.مشهورات، و در اصول فقه نیز تحت عنوان مستقالت و مالزمات دربارۀ آن بحث می

اسـت. بـا ظهـور  در سنت فلسفی غرب بحث از اخالق با شروع این سـنت موجـود بـوده

های فلسفی را نیز در ضمن خـود جریان فلسفۀ تحلیلی در قرن بیستم که تخصصی شدن بحث

های ۀ فلسفۀ اخالق به عنوان علمی مسـتقل بـه وجـود آمـد کـه حـاوی پیشـرفترشتداشت، 

بـه  عمدتا   که 1اخالقفرا .۱گیری تاکنون بوده است. فلسفۀ اخالق شامل سه حوزه است: چشم

ها و مفاهیم ناظر بـه موضـوعات گزاره 4شناختی، هستی3شناختی، معرفت2اشناختیبررسی معن

ــ دسـتوری  هـای اخالقـیکـه بـه نظام 5. اخالق هنجـاری۱پردازد؛ های اخالقی میو ارزش

گرایی در ایـن گرایی و پیامـدگرایی و فضـیلتهای اخالقی وظیفهپردازد. بحث دربارۀ نظاممی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. Meta ethics. 

2. Semantic. 

3. Epistemic. 

4. Ontologic. 

5. Normative ethics. 
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که به اخالقی بودن امـور عملـی خـاص ماننـد سـقط جنـین و  1عملی اخالق .۰حوزه است؛ 

 پردازد.های کشتار جمعی میسالح ساخت

مانند محقـق اصـفهانی و عالمـه طباطبـایی اخـالق و  سنت شیعی متأخربرخی متفکران 

. از جملـه مـدافعان نظریـۀ اعتبـارِی عالمـه انددانسـتهی اخالقی را ناشی از اعتبـار هاگزاره

قداری تغییر و اصالحات، شاگرد ایشان استاد جوادی آملی است. در این مقالـه طباطبایی با م

روش  کوشش بر آن است که با تکیـه بـر آثـار مختلـف اسـتاد جـواد آملـی و بـا اسـتفاده از

 تحلیلی نظریۀ ایشان در باب ابعاد مختلف ماهیت اخالق به دست داده شود.ـتعقلی

 های اخالقیماهیت گزاره

و  2گرایانهـای اخالقـی بـه دو دسـتۀ شـناختاخالق در مواجهـه بـا گزارهفیلسوفان فرا

های زیادی دارند، شوند؛ هر یک از این دو دسته نیز زیرمجموعهتقسیم می 3گرایانناشناخت

هـای زیـر هـای اخالقـی را دارای ویژگیگرایان این است کـه گزارهاما وجه جامع شناخت

 انند:دمی

 که صادق باشند یا کاذب(؛اعم از این) هستندصدق و کاب  قابل .۱

 رابطۀ گزاره با فاعل شناسایی(؛) رندیگ. متعلَّق باور قرار می۱

 (.Fisher, 2011: 23رابطۀ گزاره با محکّی( )هستند ) 4بخشمعرفت .۰

اوال  قابل صدق و کاب است؛ « گویی خوب استراست»ای مانند گرایان، گزارهاز نظر شناخت

 دهد.بخش است و از وضعیتی گزارش مینندۀ متعلق باور ما است؛ و ثالثا  معرفتثانیا  ابرازک

هـای های فوق دانسته، تبیینهای اخالقی را فاقد ویژگیگرایان گزارهدر مقابل، ناشناخت

 ظاهرا  حتی اگر  های اخالقی،ها گزارهمتفاوت دیگری از جمالت اخالقی دارند. طبق نظر آن

ها ابراز عواطف یا توصیه به یک فعل، دهند، بلکه کارکرد آنزی خبر نمیخبری باشند، از چی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. Applied ethics. 

2. Cognitivism. 

3. Non-cignitivism. 

4. Informative. 



 

 

واد
د ج

ستا
ق ا

خال
ة ا

سف
فل

 ی
یآمل

 

۷۱ 

 

 و اموری از این دست است.

های اخالقی اسـت. گزاره 1رسد یکی از دالیل مهم این اختالف، انگیزشی بودنبه نظر می

کننـد دهند یا از آن دور میهای اخالقی افراد را به سمت انجام فعل مورد نظر سوق میگزاره

اند کـه هـا( بـر ایـن دانسـتهکم یکی از دلیلگرایان این را دلیلی )و دسته برخی ناشناختک

 کنند بلکه شأن تحریکی دارند.های اخالقی چیزی را بیان نمیگزاره

در سـنت فلسـفی  استاد جوادی آملی با بیان دو اصطالح از عقل نظری و عقـل عملـی

کات عقـل نظـری اسالم و پایرش یکی از این اصطالحات، گزاره های اخالقی را از مـدرم

هـای است، این است که عقل نظـری مسـئول درک گزاره مشهورتر. اولین معنا که دانندیم

های ناظر به عمل )بایـد ها( و عقل عملی مسئول ادراک گزارهها و نیستغیرعملی )هست

ۀ قـوانسـان یـک  است. دومین معنا که مختار ایشان است، با بیان این استدالل کـه و نباید(

از امور نـاظر  اعمـ  شناختۀ عملی، عقل نظری را مسئول قوشناختی و نظری دارد و یک 

شود( و امور ناظر بـه عمـل )کـه بـه آن حکمـت که به آن حکمت نظری گفته می)به نظر 

مسئول عمل )امعمالی از قبیل اراده و نیت و تحریک  شود( ـ و عقل عملی راعملی گفته می

 :2داندیم( عضالت و...

کـه ُمـدرِک مطالـب الزم است عنایت شود که اوال  عقل عملی دو اصطالح دارد: یکـی آن

ولی در مکتوبـات راقـم  ،حکمت عملی )باید و نباید( است و دیگری که چندان رایج نیست

سطوْر دارج است، این است که ادراک حکمت عملی مانند ادراک حکمـت نظـری فقـط بـه 

اراده، اخالص و سـایر  ،ه مسئول جزم و علم است؛ اما عزم، تصمیمعقل نظری است ک ۀعهد

 .(۰۰ د:۱۰۹۷جوادی آملی، ) همگی به عهدۀ عقل عملی است ،مطالب عملی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. Motivational. 

نظر ایشان آنچه در جوامع  از؛ ۰۵و  ۶ ب:۱۰۹۷؛ و ۱/۱۹۳ ب:۱۰۹۹؛ ۱۱۹: ۱۰۷۱ ؛۴۶ج: ۱۰۹۷ر.ک: جوادی آملی،  زین .4

نان العقل ما ُعبِد به الّرحمن و اکتُسِب به»روایی به عنوان  ج: ۱۰۹۷و  ۱/۷۷۳ ب:۱۰۹۹آمده، همین عقل عملی اسـت )« الجم

 (.۴۶و  ۴۷
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 نیترمناسـب ،عقل یا نظری است یا عملی. در بین تعـاریفی کـه بـرای ایـن دو ذکـر شـده

و  فهمـدیها مـبا یکی از آنتعریف آن است که گفته شود: دو نیرو در انسان وجود دارد که وی 

عقـل  ،انسـانی اسـت ۀدار جـزم و فهـم و اندیشـ. به آن نیرویی که عهدهکندیبا دیگری عمل م

پس عقل یـا  ؛عقل عملی گویند ،دار عزم و اراده استو به آن نیرویی که عهده ؛ندیگوینظری م

ّماله، قوۀ ب ینش و قـوۀ کـنِش تعبیـر شـده عالم است یا عامل که از این دو به قوۀ عاّلمه و قوۀ عم

است. البته هر یک از این دو دارای درجات و مراتب مختلفی است که برای هـر کـدام فـروع و 

از شـئون عقـل  ،احساس، تخیل، توهم، تعقل و جزم در برابـر شـک ؛احکام خاص خود است

 (.۶۴۱: ۱۰۹۰)همو،  از شئون عقل عملی است ،و نیت، اراده، عزم، در مقابل تردید ؛نظری

گرا هسـتند؛ زیـرا هـای اخالقـی شـناختدهد ایشان در بـاب گزارهاین بیانات نشان می

بندی سنتی ارسـطو نیـز حاصـل کارکرد عقل نظری علم است و علوم مختلف، مطابق تقسیم

 کارکرد همین عقل نظری است:

از تقسیمات ثانوی دیگری نیز برخوردار هستند. فلسـفه  ،حکمت نظری و عملی، هر یک

 اند:حکمت نظری را به سه بخش تقسیم کردهو 

 ؛فلسفۀ علیا ـ۱

 ؛فلسفۀ ُوسطی ـ۱

 فلسفۀ سفلی. ـ۰

فلسفۀ علیا و اُولی همان فلسفه به معنای اخّ  است که شامل بخشـی خـاص از مسـائل و 

. وجه اشتراک این مسائل در کاوش پیرامون اصـل واقعیـت اشـیا و شودیمباحث نظری علوم م

 شناسی است.هاست. بنابراین فلسفۀ علیا و اُولی همان هستیتی هستی آناحکام و عوارض ذا

، همـین بخـش از حکمـت نظـری، یعنـی شودیگاه که به صورت مطلق ذکر مفلسفه آن

 .شودیشناسی به ذهن متبادر مهستی

و  شـوندیفلسفه و حکمت ُوسطی شامل علوم ریاضی است که تعلیمیات نیـز نامیـده مـ

 .ردیگیعلوم طبیعی و مادی را در بر م فلسفۀ سفلی تمامی

شـود تقسـیم می حکمت عملی نیز به سه بخـش اخـالق، تـدبیر منـزل و سیاسـت مـدن
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 (.۱/۱۱۰ـ۱ :۱۰۹۶جوادی آملی، )

دهد که بیانات فوق و نظایرشـان در آثـار ایشـان اما تصریحات دیگری از ایشان نشان می

خبـری باشـند، در واقـع، انشـائی  اهرا  ظـهای اخالقی ولو تعبیرات مسامحی هستند و گزاره

تعبیر دیگر، خبری و انشائی بودن، ویژگی الفاظ و جمالت نیست، بلکـه ویژگـی  به هستند.

الفاظشان حالت خبری دارد، ولـی مفهـوم و معنـای  صرفا  های اخالقی مفاهیم است و گزاره

 ود:ها باور نخواهد بها انشائی است و حالت روانی ما نیز نسبت به آنآن

ولـی در  ؛و موضوع، محمول و جهـت دارد ؛در علوم نظری قضیه واقعا  قضیه و خبر است

 (.۰۴: ۱۰۹۵جوادی آملی، ) است« انشام»بلکه  ،امور عملی، قضیه در حقیقت، قضیه نیست

نظـر  بـه های اخالقی در واقع، ابراز اعتبار نفسانی در راستای عمل خاصی هسـتند.گزاره

ای در بـاب نظریـه خصوصـا  ای در باب فلسفۀ فعـل و نظریه عموما  ت رسد نظریۀ اعتباریمی

فلسفۀ اخالق است؛ بدین معنا که انسان قبل از هر فعلی، طبـق وضـعیت بالفعـل خـویش و 

 کند:برای انجام آن فعل اعتبار می« باید»وضعیت مطلوبش، یک 

دهد اراده انجام می جا که انسان موجودی ادراکی است و کارهای خود را با اختیار واز آن

جـا کـه ادراک ؛ امـا آنکنـدیتنظیم مـ« نباید»و « باید»ها را بر اساس آن ،فهمدجا که میتا آن

هوای سرد باید لبـاس ضـخیم بپوشـم تـا  رمن د دیگوی؛ مثال  مپنداردیخود را آزاد م ،ندارد

کـه در چنان ؛نمسرما نخورم و در هوای گرم باید لباس نازک بپوشـم تـا از گرمـا آسـیب نبیـ

و  ردیگیمختلفی م یهامیچنین است. انسان در فصول گوناگون، تصمگرسنگی و سیری این

بایدها و نبایدهای گوناگونی دارد، حتی در شبانه روز نیز بایدها و نبایدهای گونـاگونی دارد؛ 

و  زیرا حوادث یکسان نیست؛ مثال  گاهی وقت کار و گاهی وقت استراحت است. این بایدها

؛ بـه عبـارت دیگـر، انسـان بایـدها و شودینبایدها از کیفیت برخورد انسان با حوادث پیدا م

 (.۱۶)همان:  کندیتنظیم م ،ندیبینبایدها را بر اساس روابطی که بین خود و جهان تکوین م

 بدین شکل بود: معموال  این تبیین با تبیین سنتی از فعل تفاوت دارد؛ تبیین سنتی از فعل 

 عضله به سمت فعـل کیتحر .۴شوق به فعل، و  .۰درک مصالح فعل،  .۱تصور فعل،  .۱ 

 (.۴۱ :۱۰۵۷ملکی اصفهانی، )
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ایشان انسان با توجه به هـدف، الزامـی بـودِن فعـل مناسـب آن  رسد از نظراما به نظر می

گونـه نتـوان ایکند. بنابراین تفاوت نظر ایشان با نظریۀ سنتی از فعل را میهدف را اعتبار می

درک مصلحت و علم نیست، بلکه میل نفسانی یا نیاز غریـزی افعال برخی اوال  مبدأ بیان کرد: 

های منجر به کمـال اسـت. بـه است. کار عقل، کشف راه و یا نیاز اجتماعی و یا میل به کمال

گونه نیست که ابتدا فعـل را تصـور کنـیم و مصـلحت آن را تعبیر دیگر )در برخی افعال( این

های موجود، ابتـدا در خـود نیـازی بـه حـالتی را احسـاس یابیم، بلکه با توجه به واقعیتدر

نفس یک فعـل  از شوق، بعد ا  یثان کنیم.کنیم و سپس فعل مناسب با آن حالت را اعتبار میمی

 گوییم:دهد که آن را اعتبار مینفسانی انجام می

ت و نه کاشف حقـایق؛ زیـرا بـر اعتبارات اس ۀپدیدآورند ،انسان در بخش حکمِت عملی

و چـون ایـن  اساس غرایز درونی، نیازمند اموری مانند غاا، مسکن، لباس، همسر و... اسـت

دارد بـه چیـزی ها از نظر سود و زیان و مالیمت و... گوناگون است، انسان را وامینیازمندی

آنچـه مـانع رفـع  عالقه پیدا کنـد و آن را نیکـو بشـمارد و از ،سازدکه نیازش را برطرف می

پس عناوین ُحسن و قبح، محبّت و عـداوت  .شود، متنفّر شود و آن را قبیح بپنداردنیازش می

و مانند آن، اعتباریاتی هستند که جایگاه آن، حوزۀ اعتبار خود انسان است و خارج از وجـود 

 (.۱۳/۴۰۶ب: ۱۰۹۹جوادی آملی، ) انسان حقیقت و واقعیتی ندارند

هـای نفسـانی کنند. انسان با توجه به ویژگیاز این قانون پیروی می نیز های اخالقیگزاره

و ملکات متناسب با آن و شناخت سعادت و تکامل خویش، برای دستیابی به سعادت فـردی 

 کند:ی اخالقی را اعتبار میهاگزارهو اجتماعی، 

دو امر تکـوینی و  محفوف به ،البته امور اعتباری و عناوین ُمعتمبر در اخالق، فقه و حقوق 

و  ردیـگیجا نشأت مـحقیقی و تکوینی دارد که از آن گاههیتک ،زیرا از یک سو :حقیقی است

آثار حقیقی و تکوینی دارد  ،و از سوی دیگر ؛دیآیخاستگاه واقعی دارد که از آن منشأ پدید م

همـۀ و در معـاد کـه ظـرف ظهـور  دیـآیکه در روح انساِن عامل و متصف و متخلق پدید م

 (.۷/۷۱: ۱۰۷۰جوادی آملی، ) شودیمتبلور م ،حقایق و بروز همۀ امور تکوینی است

اعتبارات اخالقی، اعتباراتی برای سعادت هستند. این اعتبارات، هم برای ارتقـای زنـدگی 
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دنیوی )چه فردی و چه اجتماعی( و هم برای ارتقای زندگی معنوی افراد خواهند بـود؛ لـاا 

 یت در آن ملحوظ است:توحید الهی و عقالن

زنـدگی کنـد و زنـدگی  توانـدیچون انسان دارای حیثیت اجتماعی است، بدون جامعه نمـ

اجتماعی وی نیز بدون قانون مـدّون، میسـور نیسـت و ایـن قـانون را امـور اعتبـاری تشـکیل 

؛ زیرا عنوان حسن و قبح، عدل و ظلم، صدق و کاب، امانـت و خیانـت، بیـع، اجـاره، دهدیم

دیگر مسائل فقهی و حقوقی، همه از سنخ امـور اعتبـاری اسـت کـه بیـرون از اعتبـار،  صلح و

که برخی از همـین امـور بـا اخـتالف اقلـیم و نـژاد و زبـان و زمـان مصداق عینی ندارد؛ چنان

عامل رابـط  نیترمند نیاز دارد و مهم؛ پس جامعۀ انسانی به امور اعتباری قانونشودیدگرگون م

نتهای انسان، همین قوانین اعتباری است که بدون آن، نه زندگی اجتمـاعی انسـان میان مبدأ و م

 ،توحید خدا و اسمای حسنای او در مبـدأ ۀهمانا مالحظ ...میّسر است و نه تکامل وی متصور. 

 (.۱۳۱ـ۱۳۱: ۱۰۹۴جوادی آملی، ) و مراعات مرجعیت خدا و صفات علیای او در منتهاست

که مبتنی بر واقعیـات موجـود و غایـات مطلـوب مشـترک  اعتبار یک فعل نفسانی است

لـاا  انسانی است. عمل طبق آنچه اعتبار شده است، دارای آثار واقعی دنیوی و اخروی است؛

نیست، بلکه اعتباری بـودن بـه ایـن  1گرایی اخالقیۀ اعتباری بودن، گزاف بودن و نسبیالزم

 جی ندارند:معناست که مفاهیم و محموالت اخالقی، مدلوالت خار

از امـور اعتبـاری  ، لیکناخالق، علمی اعتباری و مسائل اخالقی جزو امور اعتباری است

محض نیست تا به دست معتبر سپرده شده باشد؛ مثال  گـاهی انسـان بـرای انجـام کـاری بـه 

هـا ریشـۀ ایـن گونـه از اعتباری ؛کنـدولی بعـد آن را باطـل می ،دهدکاغای بها و اعتبار می

دارد؛ مانند صدر و ذیل یک مجلس که امری اعتباری است؛ به این معنا کـه ممکـن تکوینی ن

ای از یک اتاق و در فصلی دیگر، گوشۀ دیگر آن اتاق را صـدر است انسان، در فصلی، گوشه

واجـد اصـالت  ،کدام از صدر و ذیل اعتبـاریمجلس قرار دهد و مقابل آن را ذیل بداند، هیچ

تکوینی دارند. معنای اعتباری بودن اخالق،  ۀز امور اعتباری ریشتکوین نیستند؛ ولی بعضی ا

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. Moral Relativism. 



 

 

۷۶ 

 

ل 
سا

شم
ش

 
ره 

شما
ـ 

وم 
د

 
پی

پیا
ـ 

 
ـ  41

ان
ست

 تاب
ر و

بها
43

17
 

ندارد؛ یعنی در خارج، چیزی مـثال  بـه نـام درخـت، « مابازام»این است که اخالق، در خارج 

زمین، آب، انسان، ستاره و صدها و هزارها موجود خارجی دیگر وجود دارد؛ اّما چیـزی بـه 

ها وجود ندارد کـه مـا بتـوانیم بـه آن و مانند آن عنوان صدق، کاب، ظلم، عدل، ُحسن، قبح

ن و آن، قبیح و یا این، ُحسن و آن ُقبح است. البته منشـأ انتـزاع  سم اشاره کنیم و بگوییم این، حم

اعتبار این امور در خارج وجود دارد. چقدر فرق اسـت بـین نظـری کـه اخـالق را اعتبـاری 

انند سنن و رسوم عادی، به قرارداد محـض ندارد م« مابازام»محض بداند و بگوید چون هیچ 

 بـرای وابسته است، )لاا ممکن است وصفی از اوصاف نفسانی، مانند تقـوا در عصـری و یـا

ای دیگر، بد باشد( و بـین آن نظـر ای، خوب و در عصر دیگر و برای مردم منطقهمردم منطقه

بلکـه امـری  ،نهایی که در حکمت متعالیه مطرح است که اخـالق اعتبـاری محـض نیسـت

ساز نیز هسـت. ایـن نظـر تکوینی و واقعی است، بلکه واقعیت أاعتباری است که دارای منش

 (.۱۹: ۱۰۹۵جوادی آملی، ) شناسی استدوم در اوج اخالق

 فردگرایی فضیلت محور

همـو، ) آیـداز نظر استاد جوادی آملی اخالق به ملکه شدن فضایل در نفس به دسـت می

به تنهایی موجب کمال نخواهد بود، بلکه به حسن فـاعلی نیـز نیـاز حسن فعلی  (.۷۱: ۱۰۷۳

آیـد و حسن فاعلی با تخلق روح به اخالق به دست می(. ۱۱۰ ب:۱۰۹۹جوادی آملی، ) دارد

کنـد. ایـن عمل کردن به اخالق به همراه نیت و اعتقاد، نفـس را دارای ملکـات نفسـانی می

ثار واقعی در جهان کنونی و جهـان پـس از ملکات نفسانی خود موجودات واقعی و دارای آ

 مرگ هستند:

یک مطلب این است کسی که دارای رذایل اخالقی شـد، از برکـات محـروم اسـت و آن 

اهـل نمـاز ۀ از برکـات متـنّعم اسـت؛ یعنـی اگـر جامعـ ،کس که دارای فضایل اخالقی شد

وگرنـه برکـات  ،ندیبیاستسقام، دیانت، عدل و قسط و عمل صالح باشد، برکات را به موقع م

 .شودیاز او گرفته م

که: اعمال شما در آخرت به صورت های آخرت، تعبیر دیگری دارد و آن ایندربارۀ نعمت

 (.۱۳۵: ۱۰۹۵همو، ) کندینعمت ظهور م
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بر این اساس، معارف و اخالق و احکام دینی نیز که امـور اعتبـاری هسـتند، در صـورت 

و روح را بـه دیـد بصـیرتی  گاارندیتکوینی بر روح انسان م ها اثرعلم و عمل و التزام به آن

 (.۱۱/۱۱۱ ب:۱۰۹۹همو، ) سازندینورانی م

بنابراین هدف اخالق در ابتدا تکامل فرد است و تکامل جامعه، تابع تکامل فـردی اسـت؛ 

 (.۱۵۰ــ۱۵۱ج: ۱۰۹۷جـوادی آملـی، ) سـازندزیرا افراد برتر هستند کـه جامعـۀ برتـر را می

بودن و ناشـی شـدن از  لتیفضگفت به لحاظ هنجاری، معیار فعل نیک، در راستای توان می

فضیلت است. البته این به معنای نفی حسن و قبح فعلی و در نظر گرفتن نتایج عمل نیسـت، 

 مند بصیرت افزونی در تشخی  افعال نیک و غایات آن خواهد داشت.بلکه شخ  فضیلت

ج است  و اخالق گرچه شرط الزم تکامل است، شرط کافی تکامل، امری تشکیکی و مدرَّ

نیست، بلکه توجهات به معارف عرفان عملـی و سـلوک طبـق آن، غایـت نهـایی تکامـل را 

 حاصل خواهد کرد:

اخالق علمی، جهاد اوسط است؛ زیرا انسان در این مرحله باید متخلّق شود: منـافع خـود 

نشود؛ اعمال واجب و مستحب را انجـام  را بر مصالح امت مقّدم نداند و مرتکب گناه و حرام

دهد؛ اهل عبادت و زهد و... باشد. هرچند پیمودن این مرحله سخت است، جهاد اوسط نـام 

دارد؛ اما عرفان عملی این است که انسان بکوشد از خود باال بیاید و آنچه انبیا به او وعـده یـا 

 (.۱۴/۱۱۴ ب:۱۰۹۹ی، جوادی آملببیند ) اکنونهم)بهشت و دوزخ(،  انددادهوعید 

نکتۀ مهمی که باید بدان توجه کرد، این است که استاد جوادی آملی در برخی از آثار خود 

 :اندهای اخالقی سخن گفتهاز تجربی بودن گزاره

خالق، که مایۀ سالمت یا بیماری روح است نیز جزو علوم تجربی است کـه وحـی از آن ا

 .(۱۰۱: ۱۰۹۵جوادی آملی، ) پرده برداشته

مراد ایشان از تجربی بودن، همان تجربی بودن آثار و منشأ اخالق است و تجربـی بـودن  

غربـی بـه عنـوان  فلسـفۀ اخـالقبه معنای مورد تجربه بودن مفاهیم اخالقی نیسـت کـه در 
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گرایانـه و واقع گرایانه)کـه دو نظریـۀ شـناخت 2گراگرایی تقلیـلیـا طبیعـت 1گراییطبیعت

 (.Simon, 2012: 41-88) شودمی ها بحثهستند( از آن

آیـد کـه اسـتاد جـوادی آملـی در بحـث انگیـزش اخالقـی، از مجموع سخنان ایشان برمی

هـای اخالقـی ناشـی از خـود گزاره صـرفا  هستند؛ به این معنا که انگیـزش اخالقـی  3گرابرون

کـه اخـالق در شود، بلکه انگیزش اصلی برای انجام دادن افعال اخالقی را غایت یا غایاتی نمی

 مـثال  بیند ملکات نفسـانی و سـعادت )کنند؛ به این معنا که انسان میاست، تأمین می آنراستای 

 کند.ها را اعتبار میشوند و به همین دلیل آنبا انجام افعال اخالقی حاصل می (لقای الهی

 4گرایی اخالقیمطلق

دارد؛ زیـرا اعتبـار یـک عمـل گرایی پیونـد گرا بودن با نسـبیدر اذهان بسیاری ناشناخت

نفسانی است و ممکن است هر فردی یا هر فرهنگـی، بسـته بـه شـرایط زمـانی و مکـانی و 

گونـاگونی  اهداف مختلف خویش افعال گوناگونی را اعتبار کند. استاد جوادی آملـی دالیـل

 کند.گرایی اخالقی بیان میدر برابر این شبهه و به نفع مطلق

 اخالق جاودانگیبر  قوا تجرداز راه  استدالل

 شناختی است. مقدمات استدالل به این نحو است:های هستیفرضاین استدالل مبتنی بر پیش

 مجرد است؛ روح .۱

 نیز مجرد هستند؛ حس، تخیل، توهم، عقل(روح )ی قوای تمام .۱

 هر یک از این قوا نیز مجرد هستند؛ متعلقات .۰

 د متعلقات این قوا هستند؛و رذایل نفسانی در تجرد مانن لیفضا .۴

 مجرد قابل تغییر و زوال نیست. امر .۷

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. Naturalism. 

2. Reduction Naturalism. 

3. Externalist. 

4. Moral Absolutism. 
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هـا، یعنـی قـوای یادشـده، مجـّرد بنابراین وقتی این علوم و نیز صاحبان و موصـوفان آن 

که همتای این علوم در حّد احساس یا تخیل یا توهم یعنـی  ایلهیباشند، ملکات فاضله یا رذ

مـی بـودن را بـه ئمجّردند و مجـّرد، ابـدیت و دا ،ددر حّد شهوت یا غضب و مانند آن هستن

 ،و در نتیجه، مسائل اخالقی را با این ابدیت که با تجّرد روح انسانی همراه اسـت؛ همراه دارد

 (.۱۱۰: ۱۰۹۵جوادی آملی، ) تضمین کرد شودیم

  استدالل بر اساس درک کلیات

ن انتزاع توسـط نفـس مجـرد کنیم و ایما کلیاتی را از موضوعات نظری و عملی انتزاع می

پایرد و بنابراین این کلی نیز یک امر جاودان است. در ضمن این استدالل، اسـتاد صورت می

کـه چـون روح امـری جاویـدان کنند مبنی بر اینجوادی آملی استدالل دیگری را مطرح می

 است، بنابراین مسائلی که برای تطهیر آن الزم است نیز باید جاودان باشد:

بخشی از  ،با بررسی در هر یک از مسائل نظری و مسائل حقوقی، عملی و اخالقی پس ما

و روح  کندیمسائل کلّی را در دست ذهن داریم و معلوم است که کلّی را روح مجرد درک م

 ،مجّرد امری جاودانه است؛ و اگر امری جاودانه شد، برای تطهیر و تهایب یک امر جاودانـه

از این جهت، اخالق یک مسألۀ جاودانه یعنی یـک امـر ثابـت و  مسائل جاویدان الزم است.

 (.۱۱۱همان: ) شودیم« الیتغیر»

دیگری به استدالل جـاودان بـودن روح افـزود و آن نیـز وجـود فطـرت  مقدمۀالبته باید 

)و البته خـود بـه عنـوان یـک اسـتدالل  کنندیمهاست که استاد بدان اشاره مشترک در انسان

 واهد شد(:مستقل نیز طرح خ

ها خـوب ها در همه یکسان است و اگر چیزی خوب است، برای همۀ انسانفطرت انسان

 (.۱۱۷همان: ) بار استها زیانبار است، برای همۀ آنو اگر چیزی زیان

 استدالل بر اساس درک قضایای جزئی

 استدالل دیگر بر جاودانگی اخالق این است:

 امور جزئی نیاز دارد؛ . انسان برای انجام اخالقیات به درک۱

 هستند؛« جسمانیة الحدوث و روحانیّة البقام». امور جزئی مانند خود انسان ۱
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 فضایل و اوصاف جزئی نیز جاودانه هستند. نیبنابرا .۰

 ،کنـدیمعنای جاودانه بودن اخالق، تنها در این نیست که انسان قضایای کلّی را ادراک مـ

ی جزئـی را هـم ادراک کنـد و کارهـا را بـر اسـاس آن بلکه به این نیز هست که اگر قضـایا

جسـمانیة الحـدوث و »قضایای جزئی، تنظـیم کنـد، آن قضـایای جزئـی ماننـد خـود روح، 

؛ شـودیولی در پایان مجّرد م ،است؛ زیرا کارهای جزئی در اوایل، ماّدی است« روحانیة البقام

و به مقام روحانیت و تجـّرد  ؛ وقتی خود روح، سیار باشدکندیچون همراه با روح حرکت م

برسد، ملکات و اوصافی که در متن آن تعبیه شده و همگام با روح، سیر و حرکـت جـوهری 

 (.۱۱۷: ۱۰۹۵جوادی آملی، ) شوندیم« روحانیة البقام»اند نیز یافته

 استدالل از راه مشترک بودن فطرت انسانی

ک بشـری اسـت کـه باعـث استدالل دیگر بر مطلق بودن قضایای اخالقی، فطرت مشـتر

ها شود نیاز به کمال و وسایل رسیدن به آن برای همه مشترک باشد؛ بنـابراین همـۀ انسـانمی

 دهند:برای کمال، اعتبارهای یکسان انجام می

معیار در حسن و قبح حکمت عملی نیز مالیمت یا منافرت با اغراض شخصـی افـراد 

فر بـا نظـام هماهنـگ فطـرت مشـترک بشر نخواهد بود، بلکه مدار همان تالئم و تنـا

 (.۴۷ج: ۱۰۹۷جوادی آملی، ) مثابۀ فصل مقوم انسانیت انسان استانسانی است که به

 محدودۀ اعتباری بودن اخالق

ابتدا باید یادآور شد که حسن و قبح در فلسفه و کالم معانی متفـاوتی دارد و تمـام اقسـام 

 ها اعتباری نیستند.آن

 کند:قبح در حکمت نظری و حکمت عملی را از هم تفکیک می استاد جوادی آملی حسن و

و  شـودیحسن عدل و قبح ظلم گاهی در حکمت نظری مانند علم کالم مطـرح مـ

گاهی در حکمت عملی مانند اخالق، حقوق و فقه. آنچه در حکمت نظـری مـورد 

سـان که از حوزۀ اعتبار ان گرددبه موجود حقیقی و عدم آن برمی ،ردیگیبحث قرار م

به موجود اعتبـاری و عـدم آن  ،شودیو آنچه در حکمت عملی طرح م ؛بیرون است

که از حوزۀ حقیقت خارج است. حسن و قبحی که در کالم مورد بحـث  گرددبرمی
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قهـرا  منظـور از حسـن  ؛گردد، به کمال وجود حقیقی و نق  آن برمیردیگیقرار م

چـه  ؛نـه اعتبـاری ،واهـد بـودعدل و قبح ظلم درعلم کالم، حسن و قبح حقیقی خ

ی قـینـه حق ،ها در علم اخالق، حقوق و فقه، اعتباری خواهـد بـودکه مراد از آناین

 (.۴۶همان: )

دهیم، حسـن و قـبح مـورد کند که حسن و قبح افعالی که به خدا نسبت میایشان بیان می

ن بحث در حکمت نظری است و نه حسن و قبح مورد بحث در حکمت عملی. تفـاوت ایـ

دو در این است که حسن و قبح در حکمت نظری، حقیقی است و خبری و جهت قضـیه در 

الصـدق »گـزارۀ مـثال  گـوییم کـه آن امکان و وجوب و امتناع است؛ یعنی وقتی در کالم می

رود، یک گزارۀ حقیقی و جهت آن ضـرورت اسـت، در ایـن که برای خدا به کار می« حسن

دهیم که ضـرورت صـدور فعلـی از خداونـد زارش میگزاره، ما از یک وضعیت ضروری گ

رود، به معنای اعتبار حسن صدق ها به کار میکه برای انسان« الصدق حسن»متعال است؛ اما 

شـود؛ فعل بر اساس اعتبار در مورد خداوند جاری نمی اساسا  است برای رسیدن به هدفی؛ و 

 انجـام دهـد یدن بـه آن اعتبـاریزیرا خداوند هدفی زاید بر ذات خویش ندارد که برای رسـ

 (:۶۷: ۱۰۹۵جوادی آملی، )

ن از خداوند واجب است، منظور از وجوب در این شودیوقتی گفته م سم جا صدور کار حم

 (.۴۵ج: ۱۰۹۷همو، ) همان ضرورت فلسفه و کالم است

و بنابراین حوزۀ اعتبار تنها در افعال انسانی است، نه افعال الهی؛ به همین دلیـل در حسـن 

ها )حکمت عملی( در جهـت قضـایا اولویـت هـم وجـود دارد؛ امـا در قبِح مربوط به انسان

حسن و قبح مربوط به خداوند )حکمت نظری( تنها سه جهت ضـرورت و امکـان و امتنـاع 

وجود دارد؛ زیرا در امور تکوینی اولویت وجود ندارد و اشیا تا بـه مرحلـۀ وجـوب نرسـند، 

 شوند:محقق نمی

های اساسی بین حکمت نظری و عملی و نیز امور اعتباری و واقعـی و یکی از فرق

بین باید، نباید و شایِد حقیقی و تکوینی و باید، نباید و شاید اعتباری، این است کـه 

الوقـوع یـا حتمـی میدر علوم نظری، جهت قضیه بیش از سه قسم نیست؛ یعنی شـ

العـدم؛ ولـی در علـوم حتمـی الوقوع است و نـهالعدم، و یا نه حتمیاست یا حتمی
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 (.۰۶: ۱۰۹۵همو، ) رسدیعملی، جهات قضیه به پنج قسم م

فکنند که موضوع احکام اعتبـاری ایشان تصریح می بـودن اسـت و موجـودی کـه  مکلَـّ

 گیرد:مکلف نیست، باید و نباید اعتباری او را در بر نمی

 ؛اخالقی نباشدولی محکوم قوانین  ،ممکن است موجودی ذی شعور و مدِرک باشد

معیـار و محـور  ...؛مانند خود ذات اقدس خداوند و نیز مانند فرشتگان و مجـردات

فرق باید و نباید اعتباری و حقیقی، صرف ادراک و شعور و اراده نیست، بلکه مـدار 

 (.۴۰)همان:  تکلیف است

 های اخالقیبرهانی بودن گزاره

هـای اخالقـی را جـزو مشـهورات گزاره منسوب به فیلسوفان مسلمان اسـت کـه عموما  

دهد؛ اما از نظـر یک کارکرد جدلی نشان می های اخالقی راکارکرد گزارهظاهرا  که  انددانسته

برهـان بـه ) پایر هسـتندهای اخالقی با وجود اعتباری بودن، برهاناستاد جوادی آملی گزاره

تشـکیل داده  و نظـری(معنای قیاسی است که مقدمات آن را قضایای یقینی )اعـم از بـدیهی 

بـدیهی هسـتند کـه « نبایـدها»و « بایـدها»؛ و در اخالق نیز برخی (۰۶۱: ۱۰۹۵مظفر، ) باشند(

 مبتنی هستند:ها آن بر نظرِی اخالق« نبایدهای»و « بایدها»

و نبایدهای خود را از بایدها و نبایدهای  هابنابراین اخالق و فقه نیز، اگر نظری باشد، باید

 (.۴۱: ۱۰۹۵جوادی آملی، ) کندیخود کسب م اولی و بدیهی

نتیجه گرفت؛ بنابراین باید حـداقل یکـی از « نباید»و « باید»توان اما از مقدمات نظری نمی

ای کـه مشـتمل بایـد و نبایـد اسـت، أخـّس مقدمات مشتمل بر باید و نباید باشد، و مقدمـه

 و نتیجه، تابع آن است: (۴۰همان: ) المقدمتین است

« هسـت»هـا را از «نباید»و « باید»که اگر بخواهیم  شودیمطرح مای شبهه ،اساس بر همین

هم از لحاظ قضیه و هـم از لحـاظ مفـردات،  ،ها استنتاج کنیم، بین نتیجه و مقّدمه«نیست»و 

اند ولـی نتیجـه گسیختگی است. گسیختگی در کّل قضیه این است که مقدمات، واقعا  قضـیه

خبر نیست، بلکه انشـام اسـت و بـین انشـام و خبـر هـم تناسـبی  چون؛ حقیقتا  قضیه نیست

 ،کننـدیماکور باید گفت: کسانی که در مسائل اخالقی استدالل م ۀر پاسخ به شبهد ؛ ...نیست
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، بلکه در همۀ موارد، رسندیها نمغیرمنسجم با آن ۀناهماهنگ به یک نتیج ۀهرگز از دو مقدم

اسـت و در نتیجـه، اگـر « مطوی»ضی از مقدماتش قیاس مرکب یا قیاس بسیطی است که بع

« بایـد»، همه یا برخی از مقدمات آن، اخالقی است و هرگـز از دو شودیاستداللی اخالقی م

ها کـه بـر مسـائل اخالقـی و آن شودیاستنتاج نم« باید»یک « هست»و یا از دو « هست»یک 

باید انجام داد؛ پس این کـار  این کار خوب است و هر خوب را: »ندیگویم ،کنندیاستدالل م

 ،اعتبـاری و نتیجـه یهاکه در این گونـه مـوارد، قیـاس، مرکـب از مقدمـه« را باید انجام داد

 (.۴۶ـ۴۴همان: ) اعتباری است

های خبری )اگر نگوییم خـود قیاس در منطق سنتی به معنای استداللی است که از گزاره 

را بپایریم، ضروری اسـت ها آن که اگرگزاره متضمن خبری بودن است( تشکیل شده است 

 دیگری را )به عنوان نتیجه( بپایریم: گزارۀکه 

 (.41۲: 1131مظفر، ) قول مؤلف من قضایا متی ُسلِّمت لزم عنه لااته قول آخر

کـه طبـق آن،  (۱۷۱همـان: ) در تعریف قضیه نیز قابلیت صدق و کاب لحاظ شده اسـت 

. بنابراین طبق بیان استاد جـوادی آملـی بایـد در برهان مخت  به جمالت خبری خواهد بود

 حتمـا  تعریف قیاس، اصالحاتی انجام داد؛ زیرا مطابق نظر ایشان مقدمات قیاس الزم نیسـت 

 قابل صدق و کاب باشند.

ای که باید به آن توجه کرد، این است کـه بـداهت یـک گـزاره و یـا بـداهِت اعتبـاِر نکته

گونـه کـه بـداهت اهت اجزای آن جمله نیسـت؛ همانمحمولی برای موضوعی به معنای بد

و « العـدل حسـن»ی هـاگزارهاجزای یک جمله به معنای بداهت جمله نیست؛ لـاا بـداهت 

 (.۷۱ج: ۱۰۹۷جوادی آملی، ) تنافی ندارد «ظلم»و « عدل»با نظری بودن مفهوم « الظلم قبیح»

 ذاتی بودن حسن و قبح

لمان و اصولیان( معتقدند کـه حسـن و قـبح اگـر متک عموما  بسیاری از متفکران اسالمی )

ی رهایتفس ها، برای موضوعاتشان ذاتی هستند.کم در برخی گزارهمحمول واقع شوند، دست

گرایی و فرض این تفاسـیر، شـناختپیش عموما  مختلفی از ذاتی بودن مطرح شده است؛ اما 

هـای اعتبـاری بـودن گزاره گرایی در حوزۀ اخالق بوده است. آیا ذاتی بـودن بـا نظریـۀواقع
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 اخالقی قابل جمع است؟

 کنند که ذاتی در حکمت نظری سه معنا دارد:استاد جوادی آملی بیان می

 ی در اقسام سبق و لحوق در قبال زمانی، وصفی، دهری و...؛ذات .۱

 ی باب ایساغوجی که همان جنس و فصل است؛ذات .۱

مولی که جزم جنس و فصل نیست امـا از ی باب برهان که طبق نظر ایشان یعنی محذات .۰

 .(۷۰همان: ) شود؛ مانند انتزاع مفهوم امکان ماهوی از یک ماهیتذات موضوع انتزاع می

اما تمامی این اقسام جزو امور عینی هستند؛ بنابراین در روابط اعتبـاری جـاری نخواهنـد 

 (.همان) شد

اند معتقد به حسن و قبح عقلی توهمچنین مراد از ذاتی بودن، عقلی نیست؛ زیرا کسی می

باشد، ولی حسن و قبح را ذاتی نداند؛ و نیز عقلی بودن ناظر به مقام اثبات است و ذاتی بودن 

 (.۷۴ـ۷۰همان: ) ناظر به مقام ثبوت

کـه اصـل کنند با توجـه بـه اینذاتی بودن امور اعتباری نیز اعتباری است. ایشان بیان می 

ول مانند ُحسن، اعتباری است، ذاتـی بـودن بـه ایـن معنـا موضوع مانند عدالت و اصل محم

پـایرد. است که در همان حوزۀ اعتبار آن، محمول اعتباری از موضوع اعتبـاری تفکیـک نمی

کنـد در این حال، عقل حکم اقسام ذاتی در امور تکوینی را برای این رابطۀ اعتباری، اعتبار می

 نامد:پایر را عرضی و غیرذاتی میو اقسام تفکیک

هـا را نیـز ماننـد ارتبـاط ارتباط آن ۀوقتی طرفین قضیه، اعتبارا  موجود شدند، عقل نحو

اعتبــاری از  یهــا. گــاهی برخــی از محمولکنــدیتکــوینی طــرفین حقیقــی، بررســی مــ

هـا در و گاهی برخـی از محمول شوندیاعتباری در همان حوزۀ اعتبار جدا م یهاموضوع

 یهـاگاه عقـل، احکـام ارتباط. آنشوندیموضوع خود جدا نمهمان حوزۀ اعتبار هرگز از 

و آن قسـم را کـه  کنـدیش، اعتبـار مـااعتباری یهامتفاوت تکوین را برای انحای ارتباط

و قسـم  نامـدیغیرذاتی مـ ، عرضی وشودیمحمول از موضوع خود در حوزۀ اعتبار جدا م

 نامـدی، ذاتـی مـشـودیجدا نم دیگر را که محمول از موضوع خود در حوزۀ اعتبار هرگز

 (.۷۴ج: ۱۰۹۷جوادی آملی، )
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 اخالق و دین

 شمارند:جهت برمی از پنج معموال  نیاز اخالق به دین را 

این معنا که روشن شدن معنای مفاهیم اخالقـی منـوط بـه  : بهمعناشناسانه ازین .۱

 وجود خدای متشرع است.

های اخالقی ی، ویژگیختوجودشنا: به این معنا که به جهت شناسانهنیاز هستی .۱

قابل ذکر است که هـر چیـزی بـه صـورت  البته منوط به وجود خداوند هستند.

شناسـانه ایـن نیسـت، بلکـه تکوینی مخلوق خداوند است و مراد از نیاز هستی

 های اخالقی بدون فرض وجود خدا است.مراد، عدم امکان وجود ویژگی

اخالقی تنها با وجود خـدا و اِخبـار : به این معنا که معرفت شناسانهمعرفت ازین .۰

 شود.او حاصل می

 کند.: به این معنا که تنها خدا انگیزۀ روانی اخالق را ایجاد میشناسانهنیاز روان .۴

: به این معنا که اگر خـدا وجـود نداشـته اخالق به دین برای عقالنی شدن ازین .۷

 (.۱۵۱ـ۱۶۰: ۱۰۷۱فنایی، ) باشد، عمل به اخالق عقالنی نیست

را قبول ندارند؛ زیرا عقل معنای حسن و قبح را فـارغ  معناشناسانهاد جوادی آملی نیاز است

 کند:از نقل درک می

سزاوار مدح بودن و تصدیق به قبح ظلم به معنای سزاوار  یتصدیق به حسن عدل به معنا

 (.۷۱ج: ۱۰۹۷جوادی آملی، ) است بدیهی یمطلب ،قدح بودن

تحقق اخالق )نه اصل آن( مبتنـی بـر پـایرش خداونـد شناسانه کمال اما به جهت هستی

ها و اهداف است، وجود خدا و زنـدگی پـس از جا که اعتبارات مبتنی بر واقعیتاست. از آن

طلبد. از منظـر یـک انسـان ها اعتبارات مخت  به خود را میمرگ به عنوان یکی از واقعیت

بسته به او هستند و اعتقاد به خـدا دیندار، تمامی موجودات جهان مخلوق خداوند متعال و وا

دهد کـه و جهان پس از مرگ، سهم بسیار مهمی در رشد معنوی دارد و دین به ما گزارش می

هدف نهـایی  اساسا  عمل اخالقی چه تأثیرهایی در زندگی پس از مرگ ما خواهد گااشت و 

همـو، ) هی برسـدیک انسان متدین که در درجۀ باالیی از تدین است، این است که به لقای ال
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 صـرفا  و کسی که به خدا اعتقاد ندارد، چنین هدفی نخواهد داشت. البته عقل  (۷۳الف: ۱۰۹۷

ای مدرکه است و مولویتی ندارد و حتی انشای عقل نیز به دلیل درک و علم به مصـالح و قوه

 قائلاما حتی اگر کسی به وجود خدا  (.۴۷ـ۰۷د: ۱۰۹۷همو، ) مفاسد ناشی از یک عمل است

نباشد، باز هم برای رشد شخصـیتی و زنـدگی اجتمـاعی، بـه اخـالق نیـاز دارد )گرچـه از 

بندی علوم، وجود خدا یا عـدم خـدا در تقسیم اساسا  های انبیا محروم خواهد بود( و بصیرت

 لحاظ نشده است، بلکه مالک، بشر است:

بیر منـزل و مباحثی مانند تهایب نفس، پرورش روح، رشد اخالق و فضـایل انسـانی، تـد

کیفیت بهتر اداره کردن امور خانوادگی، تربیت فرزند و نیز معنای عـدالت، تقـوا، زهـد و راه 

بـه  ؛اختیار و قدرت بشر است ۀصحیح امور جامعه و ... در حیط ۀرسیدن به این ملکات، ادار

ای که اگر بشر نباشد، جایی برای این مباحث وجود نخواهد داشت. کمال پژوهشـگران گونه

در این دسته از مباحث که حکمت عملی نام دارد، آن است که پس از شـناخت و آگـاهی از 

 (.۱/۱۷۵الف: ۱۰۹۹جوادی آملی، ) این مسائل، متّصف بدان شوند

کنـد و شناسانه نیز عقل که هم علوم ناظر به هست و نیست را کشف میبه جهت معرفت

اید بدیهی برای تمامی افـراد مشـترک اسـت هم علوم ناظر به باید و نباید را و چون باید و نب

کند و از منظـر ی بدیهی را درک میدهاینبابنابراین حتی اگر کسی اعتقاد به خدا ندارد باید و 

عقل نظری چه در حوزۀ حکمت نظری و چـه در حـوزۀ حکمـت عملـی یکـی از  دینی نیز

 منابع کشف ارادۀ الهی است:

پژوهش محدود را پایـان  کنندیینی توجه نمکسانی که به منزلت عقل در درون معرفت د

به صـرف مراجعـه بـه  برندیو گمان م دانندیمراحل وصول به فهم حّجت و معتبر از دین م

که اگر به شأن عقـل در ادله نقلی؛ یعنی کتاب و سنّت، فهم از دین حاصل شده است حال آن

م از دین مورد اعتنا قـرار فه یدهشناختی دین توجه شود باید سهم عقل در شکلبُعد معرفت

 (.۵۰د: ۱۰۹۷همو، ) ردیگ

جا که خود عقل نیز از منابع دین است، باید گفـت تعـارض در تعارض نقل و عقل )از آن

( مـالک واحـدی وجـود نـدارد و در هـر (۵۹همان: ) «دین و عقل»نه تعارض « نقل و عقل»
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 (:۵۶ـ۵۳همان: ) یک بیشتر استکدامموردی باید دید وزن معرفتی 

کلی وجود ندارد؛ گاهی دلیل نقلی مقدم  ۀضابط ،در موارد تعارض عقل و نقل ،به هر حال

در صورتی که به لحاظ وضوح و داللت و اعتبار، اقوی از مطلب عقلی باشد )و برخی  ،است

و گاه مضمون عقلی مقدم است و این تقدم یا از باب مقیـد  ؛از حدود آن کامال  روشن نباشد(

 (.  ۵۶ د:۱۰۹۷جوادی آملی، ) است و یا از باب اتقن و اقوی بودن آن استو مخص  لبّی 

دوری از عااب الهی و رفتن بـه بهشـت بـرای متـدینان متوسـط و  اما از جهت روانی نیز

لقای الهی برای متدینان عالی، انگیزۀ بسیار شدیدی برای عمـل بـه اخـالق اسـت؛ بنـابراین 

یشتری برای عمل به اخالق خواهنـد داشـت. همچنـین متدینان نسبت به غیرمتدینان انگیزۀ ب

خواهد بود؛ زیرا خداناباوران به دلیل عدم اعتقـاد بـه  تریعقالنها عمل به اخالقیات برای آن

خدا و زندگی پس از مرگ، همواره در معرض از دست دادن انگیـزه و نـدادن هزینـه بـرای 

 عمل به اخالق هستند.

 گیرینتیجه

بتدا بین دو اصطالح از عقل نظری و عقل عملی )به عنوان دو قـوه از استاد جوادی آملی ا

هسـت و »کنند. به نظر ایشان آنچه مربوط به شناخت است، چه جزو تفکیک می قوای نفس(

باشد که به آن حکمت « باید و نباید»باشد که به آن حکمت نظری گویند، و چه جزو « نیست

عقل عملی مجری امور مربوط بـه عمـل ماننـد  گویند، به عقل نظری مربوط است.عملی می

هایی انشـائی های اخالقی که داخل در حکمت عملی هستند، گزارهنیت و اراده است. گزاره

هـا های مشترک انسانی و لاا جاودانه هستند. برخی از ایـن گزارههستند که مبتنی بر واقعیت

هـای بـدیهی صـورت گزارهبدیهی و برخی نظری هستند و استدالل بر نظریـات، از طریـق 

جا به معنای ذاتـی بـودن گیرد. نیز برخی ذاتی و برخی غیرذاتی هستند. ذاتی بودن در اینمی

در ظرف اعتبار است، نه به معانی دیگر ذاتی )ذاتی در سبق و لحوق، ذاتی باب برهان، ذاتـی 

به اخـالق ایساغوجی( که در امور تکوینی جاری است. غایت اخالق، تکامل فردی و تخلق 

االهی است. البته غایت نهایی تکامل انسانی به معارف عرفان عملـی و سـلوک بـر طبـق آن 

 وابسته است. 



 

 

۶۹ 

 

ل 
سا

شم
ش

 
ره 

شما
ـ 

وم 
د

 
پی

پیا
ـ 

 
ـ  41

ان
ست

 تاب
ر و

بها
43

17
 

 منابع
 ، مرکز نشر اسرام، قم، چاپ اول.توحید در قرآن(، ۱۰۹۰جوادی آملی، عبداّل  ) .۱

  ، مرکز نشر اسرام، قم، چاپ دوم.حیات حقیقی انسان در قرآن(، ۱۰۹۴ــــــــ ) .۱

 ، مرکز نشر اسرام، قم، چاپ سوم.رحیق مختوم(، ۱۰۹۶)ــــ ــــ .۰

 ، مرکز نشر اسرام، قم، چاپ ششم. ی اخالق در قرآنمباد(، ۱۰۹۵)ــــــــ  .۴

  ، مرکز نشر اسرام، قم، چاپ پنجم.ادب فنای مقربانالف(، ۱۰۹۹)ــــــــ  .۷

 ، مرکز نشر اسرام، قم، چاپ هشتم.تفسیر تسنیمب(، ۱۰۹۹)ــــــــ  .۶

  ، مرکز نشر اسرام، قم، چاپ سوم.جامعه در قرآنالف(، ۱۰۹۷)ـــ ـــــ .۵

، مرکز نشر اسرام، قـم، البالغهحکمت نظری و عملی در نهجب(، ۱۰۹۷)ــــــــ  .۹

 چاپ هفتم.

  ششم. چاپ، مرکز نشر اسرام، قم، فلسفۀ حقوق بشرج(، ۱۰۹۷)ــــــــ  .۷

 کز نشر اسرام، قـم،، مرمنزلت عقل در هندسۀ معرفت بشرید(، ۱۰۹۷)ــــــــ  .۱۳

  چهارم. چاپ

 ، مرکز نشر اسرام، قم، چاپ اول.ادب قاضی در اسالم(، ۱۰۷۳)ــــــــ  .۱۱

 ، مرکز نشر اسرام، قم، چاپ اول.اول دفتر اندیشه؛ نسیم(، ۱۰۷۱)ــــــــ  .۱۱

، مرکـز ۷و  ۴، جقـرآن در معاد: کریم قرآن موضوعی تفسیر(، ۱۰۷۰)ـــــــــ  .۱۰

 نشر اسرام، قم، چاپ اول.

   ، مؤسسۀ فرهنگی صراط، چاپ دوم.دین در ترازوی اخالق(، ۱۰۷۱فنایی، ابولقاسم ) .۱۴

، مؤسسـۀ نشـر اسـالمی )وابسـته بـه جامعـۀ المنطق(، ۱۰۹۵مظفر، محمدرضا ) .۱۷

 مدرسین قم(، قم، چاپ ششم.

عالمـه،  نشـر ، قـم،فرهنگ اصطالحات اصول(، ۱۰۵۷ملکی اصفهانی، مجتبـی ) .۱۶

 چاپ اول.

17. Fisher, Andrew (2011), Metaethics An Introduction, Acumen. 

18. Simon, Kirchin, (2012), Metaethics, Palgrave-Macmillan.  


