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  یدگاه عالمه طباطبائیاز د یاخالق ییگرا اطالق

  
 آموخته سطح سه حوزه علمیه قم دانش/  یاردکان یسلمان بهجت  salmanbahjati@gmail.com  

  آموزشی و پژوهشی امام خمینی هاستادیار مؤسس/  اکبر میرسپاه

  18/1/1395: پذیرشـ  14/9/1394: دریافت

  چكيده

ن مقالـه، اثبـات اطـالق    یاند. هدف ا اخالق را مطلق بداند، روا داشته یبرخی محققان در اینکه عالمه طباطبائ

ـ و تحل یو ارزش  الزامی یم اخالقیف مفاهین راستا به توصیاخالق بنا بر آثار عالمه است. در ا آنهـا   یل فلسـف ی

بـر   یبـودن، مبتنـ   ين اعتباریدر ع یم داد که الزامات اخالقی، نشان خواهیم الزامیطه مفاهیم. در حیا پرداخته

، ضـمن اشـاره بـه دو    یم ارزشـ یاخالق را دارند. در قلمرو مفاه ین اطالق و جاودانگیت تأمیاند و ظرف اتیواقع

است و لذا بحـث   یاز آنها خارج از قلمرو حکمت عمل یکیم که یا ف عالمه از حسن و قبح، مشخص کردهیتعر

ت مقصـوده اسـت،   یگر که مالئمت و منافرت با غایف دیده است. تعریفا یا رد اطالق، بیاثبات  يدربارة آن برا

  باشد. یاس و مستلزم اطالق اخالق میضرورت بالق ین رابطۀ فلسفیمب

  د.ید و نبایات، حسن و قبح، بایرت، اعتبای، اطالق، نسبیعالمه طباطبائ ها: دواژهیکل
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  مقدمه

ن قـرار  امحققـ کـانون توجـه   مختلف  يکردهایات و حسن و قبح نزد عالمه، تاکنون با رویمباحث اعتبار

ـ 1نقد هستند: درخور شده از دو جهت  قات انجامیشتر تحقیباما  ؛گرفته است ـ اعتبار ۀ. تنها به مقال ات در ی

حسـن و قـبح    ةدربـار  زانیالمر یاند و از مباحث تفسـ  کرده توجه سمیاصول فلسفه و روش رئالکتاب 

دهنـدگان   نسبت«ز یشتر دستاویاز حسن و قبح که ب یفیاند: تعر ن نکته غافل بودهی. از ا2اند؛  دهیچشم پوش

بلکـه  ، شـود  ینمـ  يبنـد  و اخالق دسـته  یعقل عمل ۀطیقرار گرفته، اساساً در ح» ت اخالق به عالمهینسب

ـ ی. بنـابرا اسـت  یالنفس فلسـف  و علم یشناخت ییبایز ۀدر عرص یذهن يندهایامربوط به شناخت فر  ۀن مقال

  پردازد. یم ییگرا ینسب ۀد به استنتاج اطالق اخالق و رد شبهیجد يریرو با تقر شیپ

، يج نظـر ینتـا  يت اخـالق دارا یا نسـب ین بس که اثبات اطالق ین نوشتار همیت بحث ایان اهمیدر ب

سـت.  یده نیفلسـفه و اخـالق پوشـ    يهـا  که بـر محققـان عرصـه   است  یفراوان یو اجتماع ي، فردیعمل

ـ ی. نوع تحلیم ارزشیا از سنخ مفاهیو است  م الزامییل مفاهیا از قبی یاخالق يها محمول گزاره کـه از   یل

عالمـه در   ۀیـ دن بـه نظر یرس ي. برااستت اخالق یا نسبیاطالق و  ةکنند نییتع، شود م ارائه میین مفاهیا

م. ازآنجاکـه بحـث   یم بپـرداز ین مفـاه یـ شـان از ا یل ایـ تحل ید به بررسـ یت اخالق، بایالق و نسبباب اط

ـ ) نیاخالق م الزامی ی(مفاه یاخالق يدهایو نبا هادیبادربر دارندة شان یات ایاعتبار شـود، دقـت در    ز مـی ی

م. یدهـ  قرار مـی  امی م الزیمفاه ةشان درباریل ایبه تحلدستیابی  يبرا يزیشان را دستاویات ایمبحث اعتبار

ن نگارنـده  ی. بنـابرا اسـت  یاخالقـ  يهـا  ارزش ةشان درباریا ۀیانگر نظریشان بیمبحث حسن و قبح نزد ا

  دن به اطالق اخالق قرار داده است.یرس يبرا یات و حسن و قبح را پلیپرداختن به دو بحث اعتبار

جـه  ین نتیـ شـان بـه ا  یان آثـار ا کننـدگ  از مطالعـه  یوجود دو مطلب در عبارات عالمه سبب شده تا برخ

دانـد   و وابسته به معتبر مـی  يرا اعتبار م الزامی یمفاه یگراست. عالمه از جهت یدر اخالق نسب يبرسند که و

از آن  یکـ یدارد و  ی(حسن و قـبح) دوگـانگ   یم ارزشیمفاه يان معنایشان در بیگر، عبارات اید یو از جهت

عالمه در اخـالق نشـان خواهـد     ییگرا تیزدودن شبهه نسب يبرا رو شیاست. مقاله پ ییگرا یدو، موهم نسب

ـ . دو گونـه تعر 2قابل جمع است؛  یاخالق ییگرا با اطالق م الزامی یبودن مفاه ي. قول به اعتبار1داد که:  ف ی

ت یـ مالئمـت و منـافرت بـا غا    يگـر یمالئمت و منافرت با طبع اسـت و د  یکیعالمه از حسن و قبح که 

ف حسن و قبح به مالئمت و منافرت با طبع (بـا حفـظ   ی. تعر3اند؛  حیقلمرو خود صحک در یمقصوده، هر 

ـ با«. ارتبـاط  4ست؛ ین یت حسن و قبح اخالقیو نسب يریرپذییر بودن طبع انسان) مستلزم تغیرپذییتغ دها و ی

  است. یه منطقیتوج يۀ عالمه، دارای، در نظریواقع» يها هست«با  یاخالق» يدهاینبا
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  يت اخالقيسباطالق و ن. ۱

، یاخالقـ  يهـا  از گـزاره  یکـم برخـ   ن است که دستیا» یاخالق ییگرا اطالق«مراد نگارنده از اصطالح 

ک مکتـب  یـ ف، اگـر در  یـ ن تعری). بر اساس ا40، ص 1385معتبرند (مصباح،  ید و شرطیچ قیبدون ه

د و شـرط  یـ ها بـدون ق  از آن گزاره یکیموجود باشند که تنها  یاخالق يها از گزاره يا ، مجموعهیاخالق

ـ ا» یاخالقـ  یـی گرا ینسب«د. منظور از اصطالح آی به شمار میگرا  اطالق یمعتبر باشد، آن مکتب اخالق ن ی

ـ بـا ق  یاخالق يها گزارههمۀ است که  ـ ). بـر اسـاس ا  36د و شـرط معتبرنـد (همـان، ص    ی ف، یـ ن تعری

 ید، هرچند ممکـن اسـت در بعضـ   ا توافق باشنیقه و یاز خواست، سل یکه صرفاً حاک یاخالق يها گزاره

اعتبارشـان  ، امـا  د و شرط باشـند یر و ظاهراً بدون قیی، بدون تغیا جمعی يفرد ۀقیثبات سلسبب موارد به 

  شوند. محسوب می یو لذا نسباست  یا جمعی ید به احساس شخصیهمواره مق

  دگاه عالمهياز د  میم الزايل مفاهيتحل. ۲

از  یچ فعلـ یسـت و هـ  ین یصدور فعل از انسـان کـاف   يبرا یقیحق، صرف علوم یعالمه طباطبائدر نظر 

و  453، ص 6، ج 1372، ياعتبـار شـده باشـد (مطهـر    » دیبا«نکه قبل از آن یشود مگر ا انسان صادر نمی

همـۀ   ةانـد، دربـار   به طـور خـاص بحـث نکـرده     یاخالق يدهایو نبا هادینکه درباره بایشان با ای). ا454

ـ اند که شامل با ل عام و مشترك ارائه کردهیک تحلیانسان،  ياریبه افعال اخت مربوط يدهایو نبا هادیبا« د ی

از  یچ فعلـ یکه ه  است عمومی ياعتبار وجوب، اعتبار«د: یفرما شود. عالمه می ز میین یاخالق يدهایو نبا

، یائ(طباطبـ » شـود  با اعتقاد وجوب صادر مـی ، شود صادر می یکه از فاعل یاستغنا ندارد. پس هر فعل يو

ـ از با يگـر یر دی(که تعبرا » وجوب«قت یل حقین عالمه تحلی). بنابرا203، ص 2، ج 1379 د اسـت) بـا   ی

  م.یپرداز ات مییر، به بحث اعتباریاند و لذا ناگز ات گره زدهیاعتبار

  اعتبار يمعنا. ۳

ا توجـه  ). بـ 580، ص 1989س و همکاران، یرآمده است (انیفرض و تقد يدر لغت به معنا» اعتبار«ة واژ

  ).1390ان، یدانست (نبو» بر فرض یامر مبتن« يرا به معنا يتوان امر اعتبار ، میان معنیبه ا

ـ  است  یاز مشترکات لفظ» ياعتبار« ةواژ (مصـباح،  انـد   بـه کـار بـرده    اکه فالسفه آن را به چهـار معن

مفهـوم   یو حتـ  یو فلسـف  یه اعم از منطقیمعقوالت ثان ۀک اصطالح، همینابر ). ب201، ص 1، ج 1383

ـ ، و بـه تعب یو اخالقـ  یم حقـوق یگر بـه مفـاه  ید یدر اصطالح؛ شوند ده میینام يوجود، اعتبار گـر  یر دی

 اي یو ذهنـ  یچ مصداق خـارج یکه ه  مییدر اصطالح سوم، تنها به مفاه؛ شود اطالق می» یم ارزشیمفاه«
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ـ اعتبار«شـوند،   ال ساخته مـی یندارند و به کمک قوه خ ـ » اتیـ وهم«و » اتی در ؛ و نهایتـاً  شـود  ه مـی گفت

رود  بـه کـار مـی   » اصالت«رود، در مقابل  ت به کار مییا ماهیکه در بحث اصالت وجود  يگریاصطالح د

دا نکنـد و  یـ دا کند و ممکن است پیممکن است در خارج منشأ انتزاع پ» ياعتبار« امر یطورکل (همان). به

  ).77و  76، ص 1341، يذهن انسان باشد (سجاد ۀتنها ساخت

و نـدارد  ن یشـ یپ ۀبه آثار فالسـف  ییات در آثار عالمه، اتکایمعتقد است که بحث اعتبار يد مطهریشه

» ياعتبـار «ر ینکه تعبید معتقدند با ایاسات ی). برخ717، ص 1371، ي(مطهراست شان یاز ابتکارات خود ا

ـ      یکه عالمه آورده، در آثار متقدمان ن ییبه معنا را یـ ز؛ سـت یابقه نسـ  یامـده اسـت، لکـن مطلـب عالمـه ب

ـ ا يها ن روشیم کرده و خلط بیتقس یو علم وضع ی، علم را به علم عقلخلدون ابن ن دو نـوع علـم را   ی

  ).137، ص 1363، یاردکان يمنشأ لغزش دانسته است (داور

کند.  مطرح می یمحقق اصفهاناست که  یفیگرفته از تعر ، الهام»اعتبار«ف عالمه از اصطالح یتعر

گر که فاقد آن حد یء دیبه ش يزیچ یقیحد حق ياعطا«عبارت است از:  یق اصفهانمحقاعتبار نزد 

را کـه   یئیعقـال شـ   ینکـه گـاه  یح ای)؛ توض116، ص 6-5ق، ج 1429، یاصفهان ي(غرو» باشد می

کننـد؛ مـثالً مفهـوم     ، مصداق آن مفهوم فرض مییست، به سبب غرضیک مفهوم نی یقیمصداق حق

برنـد.   ک فـرد از انسـان بـه کـار مـی     ی يو شجاع است، برا ين قووایک حیرا که مصداقش » ریش«

ر بـودن را  یاشاره به قدرت و شـجاعت او، شـ   يست؛ اما عقال براین یقیر حقیروشن است که او ش

 کنند. ش فرض و اعتبار مییبرا

  يمالک ادراک اعتبار. ۴

فعالـه گردیـده و    ضابط کلی در اعتباري بودن یک مفهوم فکري این است که به وجهی متعلـق قـواي  

فکري خواهد بـود  » سیب میوة درختی است«نسبت (باید) را در وي توان فرض کرد. پس اگر بگوییم 

اعتبـاري خواهـد بـود    » این جامه از آن مـن اسـت  «و» این سیب را باید خورد«حقیقی، و اگر بگوییم 

  ).428، ص 1379، ی(طباطبائ

نکه آن یاند: اول ا ک ادراك مطرح کردهیشمردن  ياعتبار يعالمه دو شاخصه را به عنوان مالك برا

ـ با«شـه،  ینکه بتـوان در آن اند یرد؛ دوم ایفعاله قرار گ يادراك متعلق قوا  يرا فـرض کـرد. بـرا   » دی

م: رابطـۀ هـر انسـانی بـا     یپـرداز  ک مثال میین دو مالك در قالب یق ایتر شدن بحث، به تطب روشن

نسان و فعل غذا خـوردن، امکـانی اسـت؛ زیـرا صـرف      که رابطۀ ا فعلش، رابطۀ امکانی است؛ چنان

وجود انسان براي غذا خوردن کافی نیست، بلکه وجود غذا و نیز شرایط الزم بـراي دسترسـی بـه    
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، رابطۀ انسـان  »من باید غذا بخورم«اند؛ اما در عبارت  غذا و همچنین ارادة فاعل، در این فعل دخیل

قتـاً  یرا رابطـۀ وجـوب حق  یـ و اعتبار شده است؛ ز و فعلش، مصداق رابطۀ ضروري و وجوبی لحاظ

به رابطۀ انسان و فعلش  یقین انسان و فعلش. وجوب حقین قوة فعاله و فعل آن محقق بوده، نه بیب

  است) نسبت داده شده است. یامکان يا (که رابطه

ـ ). در ا1390ان، ینجا اعتبار رخ داده است (نبویف اعتبار، در این بر اساس تعریبنابرا مثـال، تحقـق    نی

ز وجوب و ضـرورت  یفعاله قرار گرفته است و ن ين فعل متعلق قواین است که ایفعل خوردن نشانگر ا

ـ با«ن مقام آن است که وجه اعتبار یان توجه در ایشا ۀد) به آن نسبت داده شده است. نکتی(با نسـبت  » دی

ان کند و به وجـود آورد، و از  یآن را اتتواند  فعاله می ةقو یعنیفعاله مرتبط است؛  ةبا قوسویی به فعل، از 

  د آورد (همان).ی) را پدیت مورد نظر (مانند رفع گرسنگیتواند غا ن فعل مییگر اید يسو

ادراکـات   یژگـ یکـه داده شـد، چنـد و    یحاتیکه عالمه فرمود و توضـ  يامر اعتبار ۀبا توجه به ضابط

در ظرف توهم انسـان   ؛ندهستذهن انسان  ۀاختبرس ییها ، فرضيم: ادراکات اعتباریکن ان مییرا ب ياعتبار

کـدام از   چیهـ ؛ شـود  ات انسان بر آنها مترتـب مـی  ین حیتأم يو در راستا یعمل يا ثمره؛ گردند لحاظ می

کننـد و مصـداق    ت نمـی یـ حکا ياألمر ت نفسیستند و از واقعین یواقع يامر ةنندبازتابا يادراکات اعتبار

  .ستیآنها جز در ظرف توهم انسان موجود ن

انگر یـ ک از آنهـا نما یـ شود که هـر   از ادراکات اطالق می يا به دسته یقیدر مقابل، ادراکات حق

ـ یانـد کـه از واقع   ییهـا  ر و عکـس یرا آنهـا همچـون تصـاو   یاست؛ ز ياألمر و نفس یواقع يامر  یت

  اند. گرفته شده ياألمر نفس

  از به اعتباريوجه ن. ۵

) و 130، ص 1362، یانسان هسـتند (طباطبـائ   يادراکات اعتبار نی، نخستياعتبار يدهاید عالمه، بایاز د

 ي). انسـان دارا 401- 398، ص 1379، یشوند (طباطبـائ  اعتبار می يو یعین خواسته بعد طبیبا هدف تأم

  :استدو بعد 

  آورد؛ انسان را فراهم می يدمثل، موجبات بقایه و تولیه، تنمیتغذ يبرا ییکه با ابزارها یعیالف. بعد طب

  .استال یها، احساسات و ام شهیکه شامل اند یبعد نفسانب. 

). وقتـی  413اسـت (همـان، ص    یعی، تابع و فرع بعد طبی، مقدم و اصل است و بعد نفسانیعیبعد طب

بدن انسان به عنوان بعد طبیعی براي ادامه حیات خود به غذا نیازمند شـود، الزم اسـت کـه انسـان در     

هـایی را در انسـان بـه وجـود      این موقعیـت، احساسـات و اندیشـه    تأمین غذا بکوشد. بعد طبیعی، در

۱۰      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

شـود. بـا    رو حالت گرسنگی پدیدار می این وجوي غذا وادارد. از آورد، تا انسان را به تکاپو و جست می

توجه به لذتی که حالت رفع گرسنگی یعنی حالت سیري براي انسان دارد، میل و هیجان رسـیدن بـه   

مـن بایـد سـیر    «شود که اندیشۀ اعتبـاري   و این میل، به نوبۀ خود سبب میآید  حالت سیري، پدید می

کند که دنبال غذا برود و خود را سیر کند (همـان، ص   در انسان پدید آید. سپس انسان اراده می» شوم

هاي حقیقی نیز به جاي خود موجود و مؤثر هستند؛ ماننـد علـم بـه خـوردن      ). البته اندیشه454- 453

یر شدن، علم به غذا و علم به نحوة خوردن غذا. ازآنجاکه سیر شدن، بدون دسـت دراز  غذا، علم به س

ل افعال، وصـف بایسـتی و وجـوب    یکردن، در دهان گذاشتن و بلعیدن ممکن نیست، انسان به این قب

  ).160، ص 1362، یدهد (طباطبائ می

، یعنی ضرورت عـدم را  و حرمت» نباید«داند، نسبت  همچنین وقتی انسان عدم فعلی را ضروري می

هاي اعتباري، نخستین ادراکـات اعتبـاري هـر     »باید و نباید«کند. از دید عالمه،  بین خود و فعل، اعتبار می

 شـه و ادراك) در قبـال بعـد   ی(اند ین اعتبارات همـراه اسـت. بعـد نفسـان    یبا ا یانسانی هستند و هر فعل

ن راسـتا احساسـات و   یخودش برساند. در همـ  را به هدف یعیدارد تا بعد طب یرسان ، نقش کمکیعیطب

  گردند. ند، منشأ اعتبار میهست یعیبعد طب يازهایکه برخاسته از ن یالتیتما

  . فعل4          . اعتبار3          . احساس2          یعیبعد طب .1

.       نر شدیل به سیجان و میج. ه. 2    يریتصور لذت س. ب. 2    یاحساس گرسنگالف.  .2    ااز بدن به غذین. 1

  خوردن غذا .4ر شوم    ید سیمن با. .3

  ات با واقعياعتبار ةرابط. ۶

ن معنا کـه  ی)؛ به ا129اند (همان، ص  یقیرحقیو غ» یوهم« یات، ادراکاتیدگاه عالمه، اعتباریاز د

ات یـ واقعاز  یکـه حـاک  » یقـ یحق«ستند. بـر خـالف امـور    ین ياألمر ر و انعکاس امور نفسیتصو

گانـه  یات، بـه منزلـۀ ب  یبودن اعتبار ا وهمی ین است که آین بخش ایاند. بحث ما در ا ياألمر نفس

ات، یو واقع یاخالق يدهایدها و نباین بایاگر روشن شود که باست؟  یق هستیبودن آنها از حقا

ـ د. ن، قابل صدق و کذب نخواهنـد بـو  یاخالق يها عتاً گزارهیوجود ندارد، طب یارتباط منطق ز ی

دها یـ دها و نبایـ گردد؛ اما اگـر با  ثابت می یت اخالقیجه، نسبیقابل برهان نخواهند بود و در نت

 اند و هم قابل اقامـۀ برهـان   ات باشند، هم قابل صدق و کذبیها و واقع قابل استنتاج از هست

  گردد. جه، اطالق اخالق ثابت میینبودن). در نت یهی(در صورت بد



   ۱۱ يدگاه عالمه طباطبائياز د ياخالق ييگرا اطالق

ـ  «بـا عنـوان    یات را، گـاه یو واقع م الزامی یهن مفاایمبحث ارتباط  ذکـر  » د و هسـت یـ ن بایارتبـاط ب

 یاخالقـ  يهـا  توان گزاره می یا به لحاظ منطقین است که آید و هست این باایمکنند. منظور از ارتباط  می

 ایـ ست، استنتاج کـرد؟  یمشتمل بر مفهوم هست و ن یراخالقیغ يها د را از گزارهید و نبایمفهوم با يدارا

ممکـن   ین اسـتنتاج ی، چنـ »سـت یهسـت و ن «و » دیـ د و نبایبا«ن یب ياختالف ماهوسبب نکه اساساً به یا

  :استن دو بخش یعدم ارتباط ا، رسد که نظر عالمه ست؟ در ابتدا به نظر میین

ـ گر ارتبـاط تول یهستند، د یعوامل احساس ةدیی، چون زاین ادراکات و معانیا بـا ادراکـات و علـوم     يدی

ـ شود اثبات کـرد. در ا  را با برهان نمی يق شعریک تصدیرند. به اصطالح منطق، ندا یقیحق ن صـورت،  ی

و محـال   يو مانند ضرور يو نظر یهیمثل بد - هیوهم ین معانیه در مورد ایقیحق یمات معانیاز تقس یبرخ

  ).154- 153، ص 2، ج 1379، ینخواهد بود (طباطبائ يجار - و ممکن

  ؛ح داردیات تصـر یـ ات بـا واقع یز عدم ارتباط اعتباریات و نیهان در اعتباران بریعبارت مزبور به عدم جر

ـ ا يست. بـرا یق نیات و حقاین اعتباریهر گونه ارتباط ب یشان نفیم داد که مراد ایبا این حال نشان خواه  ن ی

  ت.ات عالمه، جزو کدام دسته اسیم که اعتباریم و مشخص سازیات را ذکر کنیمنظور الزم است اقسام انشائ

  اتياقسام انشائ. ۷

 ات صرف: مالك و معیار واقعی براي جعل این نوع انشائات وجود ندارد و اعتبار آنها بـر یالف. انشائ

. این قبیل انشـائیات، نسـبی هسـتند و بـه دلیـل      استاساس خواست، سلیقه یا دستور فردي یا اجتماعی 

  ند.ستپذیر نیز نی برهان عدم ارتباط با حقایق و واقعیات، قابلیت صدق و کذب ندارند و

؛ لذا هرچنـد مطـابق   استاساس واقعیات و حقایق  ات مبتنی بر واقع: جعل و اعتبار آنها بریب. انشائ

پـذیري را دارانـد. مطلـق یـا نسـبی بـودن        خواست و سلیقه هم باشند، قابلیت صدق و کـذب و برهـان  

  ا آنها دارد.ها، بستگی به ثبات یا عدم ثبات واقعیات مرتبط ب گونه جعل این

  م:یکن ن مدعا دو شاهد ذکر مییاثبات ا ي. برااستبر واقع  یات مبتنیاعتبار وات عالمه، جزیاعتبار

  شاهد اول از عبارات عالمه:

 ۀشود و این نظام بـه وسـیل   همین نظام حفظ می ۀانسان داراي یک نظام طبیعی است که حقیقت او به وسیل

شود. بنابراین اگرچه انسان بر حسـب ظـاهر بـا نظـام اعتبـاري       میمعانی وهمیه و امور اعتباري محافظت 

 ۀمعارف و احکـام دیـن بـه وسـیل     ۀکند. هم کند، ولی بر حسب واقع با نظام طبیعی زندگی می زندگی می

اند، لکن یک حقایق دیگري وجـود دارد کـه ایـن اعتباریـات مبتنـی بـر آن حقـایق         اعتباریات بیان شده

باشـند،   وداتی که این امور اعتباریه مبتنی بر آنها هستند، اموري حقیقی و عینی مـی باشند. ازآنجاکه موج می

  )؛7- 6، ص1360، یباشد (طباطبائ پس رابطۀ بین این امور اعتباریه مبتنی بر آن حقایق نیز واقعی و عینی می

۱۲      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

خـاص صـورت    یتیدن بـه غـا  ید با هدف رسید و نبایات، اعتبار بایۀ اعتباریشاهد دوم: در نظر

خاص جعل  ین خود و فعلید را بیمشخص، ضرورت و با يا جهیدن به نتیرس يرد. انسان برایگ می

ان یـ م یو معلـول  یل رابطۀ علـ یست. بلکه به دلیو بدون مالك ن يا ن اعتبار، گترهیکند. ا و اعتبار می

، نکه در مثـال غـذا خـوردن   یح ای). توض1389جۀ آن است (ترکاشوند و میرسپاه، یخاص و نت یفعل

قتـاً غـذا   یزیـرا حق   وجـود دارد؛  یواقعـ  ین دو ارتبـاط یان ایر شدن است و میغذا خوردن علت س

ان خـود  یر شدن، می، و با هدف سین رابطۀ واقعیشود. فاعل بر اساس ا ر شدن مییخوردن سبب س

ـ  یـ دهد. واضح است که ا قرار می ییو ادعا یو غذا خوردن، ضرورت جعل ن خـود و  ین اعتبـار را ب

هـا بـدون    ن جعـل یگر دارد. بنـابرا یاي د جهیدهد؛ چون ورزش کردن نت ورزش کردن قرار نمیمثالً 

موجود در عـالم اسـت.    یات مطلوب، بر اساس روابط واقعیدن به غایستند. مالك آنها رسیمالك ن

، 1362 ،ی(طباطبـائ » هذه المعانی واالمور الغیر الحقیقیۀ البد أن تنتهی انتزاعها الی االمور الحقیقیۀ...«

 یاتیـ ح يهـا  ازیـ رفـع ن  يهستند که ذهن برا ییها فرض يم اعتبارین هرچند مفاهی). بنابرا129ص 

  اند. اخذ و اقتباس شده یقیم حقیانسان آنها را ساخته است، از مفاه

ن (از جملـه اخـالق) را   یـ معارف و احکـام د  ۀم که مرحوم عالمه در شاهد اول، همیکن مالحظه می

ـ برشمرده است. قطعاً ابتنا بر واقع ینیق و امور عیحقابر  یصراحت مبتن به . در سـت ات، بـدون مـالك نی  ی

  .استن عالم یقوان ۀیات مطلوب در سایدن به غایشاهد دوم نشان داده شد که علت و مالك اعتبار، رس

 یوق، حقـ ی، اخالقـ ینیاعم از درا دها یو نبا هادیبا ۀت را دارد که همین قابلیات ایاعتبار ۀیاساساً نظر

ـ اعتبار ۀیچراکه نظر ؛ه کندیتوج را منطقاً، یو شخص ـ و نبا هادیـ ن بایـ ات، جعـل ا ی دها را بـر مصـالح و   ی

  ).14- 12، ص 1384، یداند (معلم استوار می یمفاسد و آثار واقع

ات، در عبارت عالمـه  یات و واقعین اعتبارایم یو برهان يدیتول ۀرابط ین است که نفیاپرسش حال، 

حـاوي   اخالقـیِ  ۀن است که از لحاظ منطقی، یک جملـ یرسد منظور عالمه ا ه نظر میبه چه معناست؟ ب

زیـرا   ؛واقع باشـد  ةکنند گزارش تواند نتیجه مقدمات حقیقی، و باید و نباید که انشائی و جعلی است، نمی

، »واقـع «و » اعتبـاري  ةگـزار « ۀآیـد. بنـابراین رابطـ    حقیقی بـه دسـت مـی    ۀاز مقدمات حقیقی، فقط نتیج

ـ  ؛ )154- 153، ص 1379، یتواند تولیدي باشد (طباطبائ نمی ۀ اسـت کـه عـدم رابطـ    مهـم ایـن    ۀامـا نکت

اي کـه منتفـی    ها نیسـت. رابطـه   نباید و هادیگر بین واقعیات و باید ۀ، به معناي عدم هر گونه رابطيدیتول

ـ مابتنایی  ۀ، نافی رابطیو استنتاج يدیتول ۀاستنتاجی است؛ اما نبود رابط ۀدانسته شد، رابط ن واقعیـات و  ای

و از  یبـر اسـاس اسـتنتاج منطقـ    نخسـت  ل کرد که ین تحلیچنرا  ییابتنا ۀتوان رابط انشائیات نیست. می



   ۱۳ يدگاه عالمه طباطبائياز د ياخالق ييگرا اطالق

اسـاس آن،   رد تـا بـر  یگ جه، مبنا قرار میین نتید. سپس ایآ به دست می یقیحق ۀجیک نتی، یمقدمات واقع

ات اسـتنتاج نشـده، امـا بـر     یـ نکـه از واقع ین صورت، اخالق بـا ا یرد. در ایک جعل و اعتبار صورت گی

  ).1389، ی(معلم است یات مبتنیواقع

  اتيات بر واقعياعتبار يل ابتنايتحل. ۸

معلول. با توجـه بـه اینکـه    » سیر شدن«علت است و » غذا خوردن«اساس مثالی که عالمه طرح کرده،  بر

در قالـب قیـاس منطقـی و بـا     تـوان   ن غذا خوردن و سیر شدن، ضرورت بالقیاس برقرار اسـت، مـی  ایم

  باید، به این علیت و ضرورت بالقیاس اشاره کرد (همان): ةاستفاده از واژ

  ؛د غذا خوردن هم مطلوب من باشدیر شدن مطلوب من باشد، بایاول: اگر س ۀمقدم

  ؛ر شدن مطلوب من استیدوم: لکن س ۀمقدم

  نتیجه: پس غذا خوردن هم مطلوب من است.

باشـد و معلـول آن،    ، علت میمزبور استاس یق ۀجیکه نت» من يا خوردن برات غذیمطلوب«سویی از 

  گونه بیان کرد: توان این . این علیت و ضرورت بالقیاس را میاست» غذا خوردن به نحو لزوم«

ـ با«ن خود و غذا خوردن ید بیباشد، با یاول: اگر غذا خوردن به نحو لزوم، مطلوب کس ۀمقدم را  »دی

  ؛اعتبار کند

  ؛دوم: لکن غذا خوردن به نحو لزوم، مطلوب من است ۀمقدم

 را اعتبار کنم. »باید«نتیجه: پس باید بین خودم و غذا خوردن، 

معلـولی   - ها قضایاي حقیقی و مبتنی بـر واقـع و روابـط علـی     کنیم که مقدمات استدالل مالحظه می

بلکـه بـر   ؛ ل، استنتاج نشـده اسـت  استدالل اخیر، از مقدمات استدال ۀاعتباري در نتیج» باید«د و آن هستن

د و اسـتنتاج  یـ ات تولیـ ماً از واقعیات هرچنـد مسـتق  یـ ل، اعتباریـ تحلاین اساس  . براستمقدمات، مبتنی 

توان انواع بایـدهاي اعتبـاري فـردي و اجتمـاعی و      رند. مییپذ ات، برهانیث ابتنا بر واقعیشوند، از ح نمی

 ینکه مشـکل منطقـ  ید (همان)؛ بدون اکرجعل و اعتبار اساس حقایق،  اخالقی را، به همین صورت و بر

  ن باشد.یدر ب

  اتياقسام اعتبار. ۹

  اند: دو قسمبر ات ی، اعتباریعالمه طباطبائدگاه یاز د

  ؛استات یات در مقابل ماهیاعتبار هااالعم: که منظور از آن یات بالمعنیالف. اعتبار

۱۴      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

کنـد تـا از    جـاد مـی  یرا ا یها و احساسات شهی، اندوجود انسان یعیاالخص: بعد طب یات بالمعنیب. اعتبار

ـ اعتبار«اند و عالمـه آنهـا را    يها، اعتبار شهین قسم از اندیابد. ایق آنها به خواسته خودش دست یطر ات ی

  ).430- 429، ص 1379، یخواند (طباطبائ ز میین» هیعمل

ر یپـذ  رییـ تغ یصوصـ ثابت، ب. خ ه)، به دو دستۀ الف. عمومی یاالخص (عمل یات بالمعنیاعتبار

اند،  ، معلول احساسات متناسب با قواي فعاله»اعتباریات بالمعنی االخص«شوند. ازآنجاکه  م مییتقس

باشند. حال اگر احساسات، الزمه نوعیت نوع و تابع بعـد   از لحاظ ثبات و تغییر، تابع احساسات می

ی و ثابت خواهند بود. در صورتی کـه  طبیعی انسان باشند، اعتباریات برآمده از آنها نیز بالتبع، عموم

احساسات، از لوازم نوع و بعد طبیعی نباشند، اعتباریات نیز بالتبع، خصوصـی و تغییرپـذیر هسـتند    

  ).137، ص 1362، ی(طباطبائ

م یتقسـ » بعـد االجتمـاع  «و » قبـل االجتمـاع  «ات را بـه دو بخـش   یگر، اعتباریم دیک تقسیشان در یا

از ی شـ اکه ن یاتیمانند اعتبار؛ انسان ندارند یاجتماع یبا زندگ ی، ارتباط»جتماعات قبل االیاعتبار«کند.  می

، در الـت دارد دخ ین اعتبار ضرورت و وجوب، که در صدور هر فعلـ یند. همچنهستانسان  يجهاز تغذ

 ياعتبـار  يهـا  شـه یمانند انداند؛  با زندگی اجتماعی مرتبط» ات بعد االجتماعیاعتبار. «استن قسم یا ةزمر

جـزا و مـزد    و تیاسـت و مرئوسـ  یل ملک، کـالم، ر یاز قبفراوانی ق یت و ازدواج که مصادیمرتبط با ترب

  ).440، ص 1379، یدارد (طباطبائ

  اتياعتبار ةياخالق بر اساس نظر يبه جاودانگ يد مطهرياشکال شه. ۱۰

ـ یپـذ  را مـی  یعالمـه طباطبـائ  ات یاعتبارۀ یاصل نظر يد مطهریشه ن ایـ م یاهنگن وجـود همـ  یرد. همچن

، يشـمارد (مطهـر   کننده مـی  قانع یاخالق يها ه گزارهیتوج ياو را برا» یدستگاه ادراک«و » عت انسانیطب«

ات یـ م اعتباری. تعم1داند:  دو مشکل می يعالمه را دارا ۀینظر با این حال). 735- 734، ص 13، ج 1372

سـت (همـان، ص   ینپـذیرفتنی  لـذا   ،اسـت وان یو مشترك انسان و ح يماد يازهایه بر نیوانات، تکیبه ح

سـت  ین یاخالق، کاف یاثبات جاودانگ يه، براینظراین . 2)؛ 1383، ي؛ جواد99، ص 1384، ی؛ معلم729

  ).1383، ي؛ جواد730، ص 13، ج 1372، ي(مطهر

ن مقاله است. لذا تنها به طرح اشـکال دوم و  یپرداختن به مشکل اول، خارج از هدف و بحث ا

روست: بایدها و نبایـدها در صـورتی    با یک مشکل یا معما روبه مطهريم. استاد یپرداز پاسخ آن می

هاي متغیر طبـع سـرکش    ثابت و جاودان هستند که رها از اسارت قواي طبیعی و مستقل از خواسته

انـد، و لـذا در    آدمی باشند؛ حال آنکه در نظریۀ اعتباریات، وابسته بـه طبیعـت آدمـی شـمرده شـده     



   ۱۵ يدگاه عالمه طباطبائياز د ياخالق ييگرا اطالق

ازمند اصـول و قواعـد ثابـت    یداشتن اخالق جاودان، ن ياست که برا ین در حالیارند. ییمعرض تغ

ر یر متغیا شش قاعده و اصل غیش از پنج یات عالمه، بیۀ اعتباریم که نظریم؛ اما شاهدیهست یفراوان

  ).730، ص 13، ج 1372، يدهد (مطهر به دست نمی

آید تا بتواند ضـمن حفـظ    رحی بر میط ۀصدد ارائ در شهید مطهريبه این مشکل است که وجه با ت

ـ    مثـال بـا اینکـه گـاهی     راي اعتباري بودن مفاهیم اخالقی، جاودانگی اصول اخالقی را نیز تـأمین کنـد. ب

بتوانـد همـواره و بـر خـالف     بایـد  د، نـ خوان طبیعی آدمی، او را به دروغ گفتن فرا مـی  يها زهیاوقات انگ

  ).1383، يو آن را نیک بداند (جواد برگزیندهاي طبیعی خود، راستگویی را  خواسته

در وجـود هـر   » مـن «کلید حل این معما را دوالیه بودن هویت انسـان و پـذیرش دو    شهید مطهري

داند تا بتواند اعتبارهاي گذرا و متغیر را به یکـی از آنهـا، و اعتبارهـاي ثابـت و جـاودان را بـه        انسان می

ـ ، اصـل نظر د مطهـري یشهدیگري نسبت دهد. در واقع  پـذیرد و   را مـی  عالمـه طباطبـائی  اعتباریـات   ۀی

  ).364، ص 1382، ي(نصراست تفسیر بایدهاي کلی بارة در عالمه طباطبائیاختالف نظر وي با 

م: اوالً هرچنـد  ییگـو  می يد مطهریشهراد یات، در پاسخ به ایاعتبار يادشده برایمات یبا توجه به تقس

از  یاند، اما بعضـ  یانسان هستند، موقت یموقت يها ازیته از ناز اعتباریات بالمعنی االخص که برخاس یبعض

لـذا جـاودان و بـدون     و انسـان هسـتند   دائمـی   يهـا  ازیت نوع و برخاسته از نینوع ۀات، الزمین اعتباریا

نیازهاي دائمی و ثابت داشته باشـند و از سـوي دیگـر یـک هـدف و       ییها از سو اً اگر انسانیثان؛ رندییتغ

احکـام و  شـماري  اعتبـارات دائمـی و   لسـله  س قعی در زندگی داشته باشند، قطعـاً یـک  غایت ثابت و وا

اساس نیازهاي ثابت و هدف نهـایی   قضایاي کلی و ثابت براي رسیدن به هدف نهایی خواهند داشت. بر

ـ ند و باید به آنهـا عمـل کـرد. نظ   ا ثابت از خلقت انسان، برخی از اعمال، همیشه ضروري نکـه غـذا   یر ای

. اسـت رسیدن به هدف نهایی از خلقت  ۀ، مقدمسوي دیگرنیاز دائمی انسان است و از سویی از خوردن 

وجوب را اعتبار کند. این مطلـب را  ، لذا انسان پیوسته و در تمام طول عمر، باید بین خود و غذا خوردن

هـا قطعـاً    سـان ن انی). بنـابرا 1389، یتوان مطرح کـرد (معلمـ   میدیگر نیز نیازهاي مادي و معنوي  ةدربار

ـ نکه نظریجه اید خواهند داشت. نتیثابت و جاو يو اعتبار یالزامات اخالقتعدادي  ـ اعتبار ۀی ات عالمـه،  ی

  ندارد. یاخالقهاي دستور یبا جاودانگ یمنافات

  ل حسن و قبح نزد عالمهيتحل. ۱۱

  :ان کرده استیحسن و قبح ب يف برایشان دو گونه تعریا

عدم مالئمت فعل با طبع فاعـل   يبه معنا يئمت فعل با طبع فاعل، و بدمال يبه معنا یف اول: خوبیتعر

۱۶      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

، یدانـد (طباطبـائ   می یز نسبیات و نیرا از سنخ اعتبار ان معنیشان ای). ا165، ص 1362، ی(طباطبائاست 

ـ یواقعهـیچ یـک   کند که  مردار را ذکر می يو بو یتلخ ةمثال قباحت مزراي ). ب191، ص 2، ج 1379  یت

ـ آ ن نوع مزه و بوها خوششان مـی یهستند که از ا یچون جانداران ست؛یمطلق ن و  یدو صـفت خـوب  «د. ی

ا یـ ب سلسـله اعصـاب   یت ترکیفیبوده و مربوط به ک یش ما دارند، نسبیپ یحس یعیکه خواص طب يبد

  (همان).» باشد مغز ما مثالً می

کننـد کـه حسـن و     گونه قضـاوت  نین عبارات عالمه ممکن است ایخوانندگان ا :تینسب ۀدفع شبه

ـ بـا ا  ؛گردد ت اخالق مییشود و موجب نسب می یف نسبین تعریقبح بر اساس ا ـ   ی  ین اسـتدالل کـه وقت

ز نزد افـراد مختلـف   یع افراد، گوناگون باشد، حسن و قبح برخاسته از آنها نیطبا يها الت و خواستیتما

شـود و بـه تبـع آن اخـالق      مـی از افراد ین لحاظ تابع خواست و نیمتفاوت خواهد شد. حسن و قبح با ا

ح اسـت.  یک شـبهه و ناصـح  یـ نجـا  یت اخالق در ایگردد. نگارنده معتقد است که استنتاج نسب می ینسب

ـ هـم در   ده وکـر ذکـر   اصول فلسفهاز کتاب  يادراکات اعتبار ۀف را هم در مقالین تعریعالمه ا ر یتفس

  م.یده ن شبهه پاسخ میی. در ادامه بر اساس هر دو منبع به ازانیالم

  ات)ی(مقالۀ اعتبار يادراکات اعتبار ۀپاسخ بر اساس مقال. 11- 1

رد و نـه در شـمار حکمـت    یـ گ النفس قرار می در زمرة مباحث علم يف در مقاله ادراکات اعتبارین تعریا

شـان درصـدد اسـت در    یمطـرح شـده کـه ا    یمباحث يال هف در البین تعریرا ایز؛ اخالق ۀو فلسف یعمل

ـ را ب یعیبعد طب يها به خواست یابیدست ياز و کار ذهن انسان براضمن آن مباحث، س ـ نـد. در ا کان ی ن ی

ن یـ ن مـدعا ا یـ د. شاهد صدق اجوی ، همچون حسن و قبح استمداد میياعتبار يها شهیراستا ذهن از اند

 يهـا  تیـ م داده است. اعتبار، از فعالیز تعمیوانات نیرا به ح يشان بحث از حسن و قبح اعتباریاست که ا

 یحکمت عملـ  ۀطین بحث در حیا لذاباشد.  وان مشترك میین انسان و حایمله است که یمتخ ةوهم و قو

د به عنـوان  یف، نباین تعرینکه ایجه ایباشد، قرار ندارد. نت وان فاقد آن مییاست و ح که تعقل بر آن حاکم

  رد.یقرار گ ير اخالق است، مورد داورب يکه موجب اثرگذار اي هینظر

  زانیر المیاسخ بر اساس تفسپ. 11- 2

ـ   یفـ یهمـان تعر  یکـ ی :اند حسن و قبح ارائه کرده يف برایدو تعر زانیر المیتفسعالمه در   ۀکـه در مقال

ـ دارند و آن را تعر »اتیاعتبار« ـ تعر يگـر یم و دیردکـ  يف اول نامگـذار ی م یف دوم کـه بـه آن خـواه   ی

شـان در بـاب اخـالق    یا ۀینظر آن را ف اول معطوف دارد ویتوجهش را به تعرهمۀ  یپرداخت. اگر کس



   ۱۷ يدگاه عالمه طباطبائياز د ياخالق ييگرا اطالق

امـا توجـه بـه    ؛ د نخواهـد بـود  یـ ت بعینسب ۀافت و افتادن او در ورطیقت دست نخواهد ی، به حقبینگارد

ف، یک از تعـار یـ ز شناخت قلمرو هـر  یان شده و نیح و در موارد متعدد بیصر یف دوم که با عباراتیتعر

  دهد. شان (اطالق) سوق مییا ۀیما را به سمت نظر

ـ     زانیر المیتفسشان از حسن و قبح در یف اول ایتعر اول از  ۀ(مالئمت و منافرت بـا طبـع)، بـه مرتب

ذهن بـا   ییآشنا ۀگان نجا الزم است مراتب سهیدر ا اشاره دارد. ذهن با مفهوم حسن و قبح ییمراتب آشنا

  م.یابی ف اول و دوم دستین رهگذر، به ارتباط تعریم تا از ایمفهوم حسن و قبح را ذکر کن

  ذهن با مفهوم حسن و قبح ییمراتب آشنا. 11- 3

اجـزا و  » تناسب« ةن صورت است که انسان با مشاهدیذهن با مفهوم حسن و قبح به ا ییاول: آشنا ۀمرتب

ن تناسـب  یو...) ا ینین حالت در چهره (چشم، ابرو، گوش، دهان، بیدن ایژه دیو و به یبدن انسان ياعضا

ابد از مفهـوم قـبح   ین تناسب را نیکند و اگر ا بد و با مفهوم حسن به آن اشاره میای را مالئم طبع خود می

  :کند استفاده می

یشبه أن یکون االنسان اول ما تنبه علی معنی الحسن تنبه علیه من مشاهدة الجمال فی أبناء نوعه الـذي هـو   

ن کـون کـل مـن العـین     اعتدال الخلقۀ، و تناسب نسب األعضاء وخاصۀ فی الوجه... فحسن وجه االنسـا 

والحاجب واالذن واألنف والفم وغیرها علی حال أو صفۀ ینبغی أن یرکب فـی نفسـه علیهـا، وکـذا نسـبۀ      

بعضها إلی بعض، وحینئذ تنجذب النفس ویمیل الطبع الیه، ویسمی کون الشئ علی خـالف هـذا الوصـف    

  ).10، ص 5ق، ج 1423، یبالسوء والمساءة والقبح (طباطبائ

دهـد و در   ذهن در مرتبۀ بعد این مفاهیم را به افعال انسـانی و معـانی اعتبـاري سـرایت مـی      مرتبۀ دوم:

صورت مالئمت آنها با غرض اجتماع که سعادت فردي و اجتماعی اسـت، افعـال و معـانی اعتبـاري را بـه      

 بـرد؛ مـثالً عـدل را کـه     کند و در غیر این صورت، وصف قبح را براي آنهـا بـه کـار مـی     حسن متصف می

شـود،   شمارد و ظلم را که موجب به مخـاطره افتـادن سـعادت مـی     شود، حسن می موجب سعادت بشر می

ثم عمم ذلک الی االفعال والمعانی االعتباریۀ والعناوین المقصودة فی ظـرف االجتمـاع مـن    «شمارد:  قبیح می

  (همان)؛» وعدم مالئمتها حیث مالئمتها لغرض االجتماع و هو سعادة الحیاة اإلنسانیه أو التمتع من الحیاة

سوم: مفاهیم حسن و قبح را براي حوادث خارجی و امور حقیقی که در رسـیدن یـا نرسـیدن     ۀمرتب

  برد: انسان به سعادت مؤثرند، به کار می

ثم عمم معنی الحسن والقبح لسائر الحوادث الخارجیۀ التی تستقبل االنسان مدي حیاته علی حسـب تـأثیر   

الحوادث الفردیه أو االجتماعیه التی منها ما یوافق آمال االنسان و...وتسمی حسـنات  مختلف العوامل و هی 

  ).11و منها ما ینافی ذلک کالبالیا و... و تسمی سیئات (همان، ص 

۱۸      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

  ف دوم از حسن و قبحیف اول و تعرین تعریجمع ب. 11- 4

چنـین عبـارتی،   بیـان   و ضمن یک عبارت به هر دو تعریف اشاره کرده اسـت.  المیزان تفسیرعالمه در 

  در جاي خود صحیح هستند: ابیانگر این است که هر دو معن

یشبه أن یکون االنسان اول ما تنبه علی معنی الحسن تنبه علیه من مشاهدة الجمال فی أبناء نوعه الـذي هـو   

ـ عیسائر االمـور المحسوسـه مـن الطب    یالوجه ثم ف یاعتدال الخلقۀ، وتناسب نسب األعضاء وخاصۀ ف  اتی

  ).10- 9قصد من نوعه طبعا (همان، یرجع باألخره الموافقۀ الشئ لما یو

ف اول (مالئمـت و  یـ عالمه در بخش اول عبارت مزبور (یشبه... مـن الطبیعیـات) بـه تعر   

و یرجع باالخرة الی موافقۀ الشئ لمـا یقصـد   کند؛ اما در بخش دوم ( منافرت با طبع) اشاره می

پردازند. حـال، وجـه    دوم (مالئمت و منافرت با غرض) میف ی) صریحاً به تعرمن نوعه طبعاً

  کنیم: جمع این دو معنا را بیان می

ف اول ایشان از حسن و قبح، معنایی است که ذهن انسان در وهلـۀ اول و در ابتـداي   یتعر

آشنایی خود با حسن و قبح، دارد. در واقع عالمه با این بیان، به مرتبۀ اول از کیفیـت آشـنایی   

ن باید میان یشناختی مسئله. بنابرا به جنبۀ روان یعنیکنند.  فهوم حسن و قبح اشاره میذهن با م

تفکیـک شـود.   » زشت و زیبـا «و » حسن و قبح«جنبۀ اخالقی و غیراخالقی مفاهیمی همچون 

اینکه انسان براي تناسب اجزا و اعضاي خود یا دیگران مفاهیمی از قبیل حسـن و قـبح را بـه    

شناختی دارد؛ اما بـه   شناختی یا زیبایی نبۀ اخالقی و فلسفی، بلکه جنبۀ روانگیرد، نه ج کار می

کار بردن این مفاهیم براي صفات یا رفتارهاي اختیاري که در رسـیدن یـا نرسـیدن انسـان بـه      

ف دوم هماهنگ است. بر اسـاس  یمطلوب نهایی مؤثرند، جنبۀ اخالقی و فلسفی دارد و با تعر

دن انسـان  یسبب رسـ  یعنیجهت باشد،  او هم ییانسان، با هدف نها يارین معنا اگر فعل اختیا

دور کنـد،   ییکه او را از مطلوب نها یشود و در صورت می یباشد، خوب تلق ییبه مطلوب نها

آن اسـت،   ییجۀ نهـا یان فعل فاعل و نتیاس میان ضرورت بالقین معنا که بیشود. ا می یبد تلق

ان یـ م یانگر روابـط واقعـ  یـ و نما یۀ فلسـف یمعقوالت ثانل یدهد که حسن و قبح از قب نشان می

  ها هستند. دهیپد

ف دوم عالمه جنبۀ فلسفی دارد و لذا شایسته اسـت کـه در   یبا توجه به آنچه گفتیم، تنها تعر

 يزین صـورت دسـتاو  یاول. در ا ين معنا را به ایشان نسبت دهند نه معنایمباحث فلسفی، تنها ا

  المه وجود ندارد.ت به عینسبت دادن نسب يبرا



   ۱۹ يدگاه عالمه طباطبائياز د ياخالق ييگرا اطالق

  يريگ جهينت

ـ بـه ا ؛ تابـد  هـا را برمـی   دها بر هستیبا یات عالمه، ارتباط منطقیاعتبار ۀینظر ن صـورت کـه الزامـات    ی

ـ بر واقع (نه مستنتج از واقع) باشـند. اعتبار  ی، مبتنیاخالق د و یـ ات تولیـ ماً از واقعیات، هـر چنـد مسـتق   ی

ق، یبـر حقـا   ياعتبـار  يدهایو نبا هادیبا يرند. ابتنایپذ برهانات، یث ابتنا بر واقعیشوند، از ح استنتاج نمی

  رد.یگ صورت می یمعلول - یو بر اساس روابط علاست مالك  يدارا

کـه  دارد آن را ت یـ عالمـه ظرف  ۀیـ سـت. نظر یعالمـه وارد ن  ۀیاخالق، به نظر یاشکال عدم جاودانگ

  ند:کن یاخالق را از دو جهت تأم یجاودانگ

انســان هســتند،   دائمــی يهــا ازیــنــوع و برخاســته از ن ۀکــه الزمــ یت اخالقــایــاز اعتبار ی. برخــ1

  اند؛ یشگیهم

ـ ثابت را دنبال کنـد، حتمـاً    ییک هدف نهایات خود ی. اگر انسان در طول ح2 الزامـات  لسـله  ک سی

  خواهد داشت. ید اخالقیجاو ياعتبار

سـت. اساسـاً   یت اخـالق ن یب، مستلزم نس»مالئمت و منافرت با طبع«ف عالمه از حسن و قبح به یتعر

ت اخـالق  یرد تـا سـبب نسـب   یگ قرار نمی یحکمت عمل ۀطیدارد و در ح یشناخت روان ۀف، جنبین تعریا

دارد.  یو اخالقـ  یفلسف ۀ، جنب»ییمالئمت و منافرت با هدف نها«ف عالمه از حسن و قبح به یشود. تعر

ـ ا ره دارد. بـر آن اشـا  ۀجین فعل فاعل و نتایماس یف، به ضرورت بالقین تعریا اسـاس، حسـن و قـبح،     نی

  ند.هستها  دهیپد یانگر روابط واقعیو ب یفلسف یمعقول ثان
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