
  تجلّي عقل عملي اخالقي در عمل اخالقي
   31/6/1388 :         تايخ تأييد3/5/1388: تتاريخ درياف

   *ستانيدرا عليمحمد  ____________________________________________________________

  چكيده
 .تـوان عقـل عملـي اخالقـي ناميـد           مـي  عملي اخالقي، هاي    عقل عملي را با توجه به ادراك گزاره       

علمي اخالقي مبتنـي بـر آنهـا    هاي  گيري گزاره ك حسن و قبح برخي از افعال و شكل        در در عقل  
عقـل علمـي اخالقـي و       هـاي     كه گزاره » ظلم قبيح است  «و  » دل حسن است  ع«:  مانند ؛مستقل است 

البتـه  . شـرع اسـت    دادن شناخت حسن و قـبح، يـاري      راه ديگر   . باشند  مي بنيادين اخالق هاي    قانون
 طباطبايي، براي تحقق هر فعـل  هبه نظر عالم. بودن حسن و قبح ندارد    منافاتي با عقلي   كمك شرع، 

 ،طرف و خواص و آثار طبيعى و تكوينى وى از طرف ديگر            نى از يك  ميان طبيعت انسا  اختياري،  
دسـتيارى  ه  و ب   نخست آنها را ساخته    ، كه طبيعت  وجود دارد ميانجى   يك سلسله ادراكات و افكار    

، عالمـه اين نوشتار بـا الهـام از نظريـة          . دهد آنها خواص و آثار خود را در خارج بروز و ظهور مى           
عقل عملي اخالقي، به عمـل  هاي   گزارهواسطة آن، از  ي است كه به   ازوكارس  در صدد تبيين   صرفًا

  .گردد  مياخالقي انتقال حاصل
عقل عملي، عقل عملي اخالقي، حسن و قبح عقلي، اعتبـار وجـوب، اعتبـار حـسن،       :واژگان كليدي 

  .عمل اخالقي

                                                      
 .عضو هيأت علمي گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي. *
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  مقدمه
واسطة  بهند كه   ا اي دانسته   معناي غريزه   مان، عقل را در نخستين اطالق، به      حكيمان و متكل  

نظـري و تـدبير و كـارداني        هاي    و براي قبول دانش   يابد     مي آن، انسان از حيوانات امتياز    
 ،1: تـا   ، بي ؛ غزالي 224 – 223،  1: 1383صدرالمتألهين،   ( گردد   مي اعمال فكري، مستعد  

بعـدي بـه ايـن نتيجـه      آنگاه در تحقيقات .)178 – 177 ،1:  1417؛ فيض كاشاني، 145
واسطة آن، بين امور حسن و قبيح تميز داده شـده      هست كه به  اي در انسان     د قوه ان  رسيده

طبـق بيـان    . )419،  3: 1419،  صـدر المتـألهين   (شـود     مـي  و بر آن، عقل عملـي اطـالق       
 واسطة تحقـق ايـن معنـا از عقـل در اشـخاص اسـت كـه                 عامة مردم، به   صدرالمتألهين،

سـرعت  زوديـابي و نيكـويي انديـشه و         بازگشت اين معنـا بـه       . گويند او عاقل است    مي
دريافت و هوشياري در استنباط چيزهايي اسـت كـه شايـسته اسـت برگزيـده شـوند و                   

 اغراض دنيـوي و هـواي       رةباچه در چيزهايي كه شايسته است از آنها اجتناب شود، گر          
ي را كـه از انديـشه و فكـر          بر اين پايه است كه عامة مـردم، كـس         . امر كند نفس به بدي    

نامنـد،    اهل حقيقت، اين حالت را عقل نمي     اما. نامند  مي ته برخوردار است، عاقل   گف پيش
نامنـد    مـي  نكراء يا شـيطنت يـا دهـاء يـا نظيـر آنهـا             : بلكه آن را به اسامي ديگري مانند      

  ).225، 1:  1383صدرالمتألهين، (
 مقصود آنها از عاقل كسي است       .به نظر اهل حقيقت، عاقل كسي است كه دين دارد         

 هم در استنباط امور خير كه سزوار است برگزيده شوند و هم در استنباط امـور شـرّ                   كه
صـدرالمتألهين،  ( و نيكويي انديشه باشدتيزهوشي كه سزاوار است اجتناب شوند، داراي     

1419 :3 ،419.( 

 چنانكـه   ؛توان عقل به نظر اهل حقيقت را عقل عملي ديني ناميـد             مي رسد  مي به نظر 
توان عقل عملـي اخالقـي        مي عملي اخالقي، هاي    توجه به ادراك گزاره   عقل عملي را با     

 تبيين و تحليل عقل نظري     البته. ناميد) اخالقيهاي    مدرك حسن و قبح عقلي در گزاره      (
. اي دارد  بحـث جداگانـه   نيـاز بـه      ،هاي انديشمندان در اين مورد      ديدگاهو   و عقل عملي  

ود عقـل عملـي در انـسان، بـا چـه            جـ با فرض و   مقصود اصلي اين نوشتار آن است كه      
عقل عملي اخالقي به عمـل و فعـل اختيـاري اخالقـي             هاي    كاري، انتقال از گزاره   سازو

   .رسد  مي به انجام،اين غايت، با گذر از سه بخش، به خواست خدا. شود  ميحاصل
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  عقل عملي اخالقيهاي  بخش نخست؛ شناخت حسن و قبح و گزاره
رسيم كه از آنها امور حسن و امور قبـيح            مي ، به مقدماتي  با گذر از خود قوة عقل عملي      

ترديدي نيست افعال انساني، گاهي حسن است و گاهي قبيح و علم به             . شود  مي استنباط
اين امور حسن و قبيح، گاهي نياز بـه كـسب دارد، كـه اكتـساب آن، تنهـا بـا مقـدمات                       

ــسب ح    ــدون ك ــاهي ب ــور اســت، و گ ــا آن ام ــازگار ب ــياصــلمتناســب و س ــود   م ش
ظلـم قبـيح   «و  »عدل حسن است«: ، مانند علم به قضية )418 ،3 : 1419 صدرالمتألهين،(

ياد شـده كـه     هاي    حسن و قبح در گزاره    البته  ). 418،  3: 1419حكيم سبزواري،   (» است
ق بوده، و مربوط بـه ايـن امـور          بنيادين اخال هاي    عقل علمي اخالقي و قانون    هاي    گزاره
 از حسن و قبحي است كه براي قوة فعاله در انسان در مرحلة صدور               نفسه است، غير   في

و قبح، نقش بنياديني در فهـم        تفكيك اين دو قسم حسن    . آيد  مي هر فعل اختياري پديد   
آنهـا بـه عمـل      كار انتقـال از     بيـين سـازو   عقل عملي اخالقي و ت    هاي    عدم نسبيت گزاره  

 ،طور اجمال ضروري است گرچه به رو، شناخت معاني حسن و قبح    اخالقي دارد؛ از اين   
  .رسد  مياين شناخت از دو راه به انجام

  قبح از طريق عقل به طور مستقل  شناخت حسن و:  راه نخست

البته بايد در مـورد هـر معنـايي از          . راه اول براي شناخت حسن و قبح، خود عقل است         
ح ايـن معـاني،    پيش از طر.شناسد  ميكه كدام عقل آن معنا راگردد  حسن و قبح روشن     

معـاني، حـسن يـا قبـيح اسـت و      همة كه گاهي فعل واحد، به شود آوري  است ياد الزم  
گاهي فعل، بر اساس يكي از معاني قبيح است و بر اساس معناي ديگر، حسن نيست يا                 

  ).220 – 219 ،1: تا بيمظفر، ( قبيح است 
  ايـن معنـا    رود و بـه     مـي  كـار  معناي كمال و نقص بـه       گاهي حسن و قبح به    : نخست

حـسن و    ).217،  1،  همـان (تواند وصف افعال اختياري و متعلقات افعال واقع شـود            مي
دگرگـون  هـا   معنا، امري واقعي و خارجي بوده و بـا اخـتالف نظرهـا و ذوق    قبح به اين 

اين نوع عقلي كه ). 220، 1همان، (توقف ندارد كند،  و بر كسي كه آن را تعقل         شود  نمي
  ).223، 1، همان( عقل نظري است  كند، ي محسن و قبح را درك
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 .رود  مـي كـار  سازگاري و عدم سازگاري با نفس به      معناي   گاهي حسن و قبح به    : دوم
تواند وصف افعال اختياري و متعلقات افعال از اعيـان و غيـر اعيـان،                 مي به اين معنا نيز   

نفـسه   ي دارد، ولـي فـ  چه گـاهي منـشأ خـارجي    معنا، گر حسن و قبح به اين    . واقع شود 
، 1،  همـان (داراي ما بإزائي در خارج نيست كه در برابر آن بوده و از آن حكايـت كنـد                   

 كند نيز عقـل نظـري اسـت         مي عقلي كه حسن و قبح به اين معنا را درك         ). 220 – 221
  ).223، 1، همان(

ايـن معنـا    طبـق   . رود  مي كار معناي مصلحت و مفسده به      گاهي حسن و قبح به    : سوم
 چيـزي اسـت كـه در آن مفـسده        ،و قبيح هست  ت كه در آن مصلحت       چيزي اس  ،حسن

باشد نه حسن است و نـه قبـيح           مي وجود دارد و چيزي كه خالي از مصلحت و مفسده         
بـه  . حسن و قبح به اين معنا نيز از واقعياتي است كه مورد نزاع نيست              ).219،  1،  همان(

شـود و     مـي  سطة آن حفظ  وا است كه نظام به    يطور مثال، عدل، مشتمل بر مصلحت عام      
گـردد؛ از ايـن رو،        مـي  سبب آن مختل   فراگيري است كه نظام به    ظلم، مشتمل بر مفسدة     

محقق (كند   مي امري است كه انسان آن را درك         ،به آن اعتراف دارند و اين     ها    همة انسان 
كند نيـز    ميعقلي كه حسن و قبح به اين معنا را درك). 313 ـ  312 ،1 :1374، اصفهاني

از چيزهايي است كه سزاوار است دانسته       هم   نظري است؛ زيرا مصلحت و مفسده        عقل
  ).223، 1 :تا ، بيمظفر(آيد   ميبودن انجام يا ترك آن وارادنبال آن، ادراك سز  البته بهشود،

رود و به     مي كار  ذم به  معناي استحقاق مدح و استحقاق     گاهي حسن و قبح به    : چهارم
حسن به اين معنا، چيـزي اسـت كـه     . شود  مي اختياري واقع فعال  اوصف  فقط  اين معنا،   

 بـودن انجـام آن را درك       نجام داده شود و عقل همـه، سـزاوار        نزد عاقالن سزاوار است ا    
 كند و قبيح به اين معنا چيزي است كه نزد عاقالن ترك آن سزاوار است و عقل همه،      مي

ايـن   ).219، 1،  همـان (كنـد    ي مـ  بودن تـرك آن را درك      يا سزاوار  نبودن انجام آن   سزاوار
). 11 ،5 :1417عالمـه طباطبـايي،    (باشـد   مـي ادراك، معناي حكم عقل به حسن و قـبح  

و تحسين و سزاوار جـزاي      سزاوار ستايش   بيان ديگر، حسن چيزي است كه فاعل آن          به
و مالمت و جزاي بد اسـت  شايستة نكوهش خير است و قبيح چيزي است كه فاعل آن         

مراد از اين مدح و تعظيم و همچنـين مـذمت و تنـديم،              ). 343،  1318 فياض الهيجي، (
  ).59 ،1372همان، (اعم از اين است كه از جانب خداي متعال و يا از جانب عاقالن باشد 
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سـزاوار   امـور و  كند، عقل عملي است       مي  حسن و قبح را درك     يعقلي كه اين معنا   
  ).222، 1: تا بيمظفر، ( كند را درك ميانجام داده   يانانجام داد

معنـاي ذاتـي دانـسته شـده         ر برخي امور مانند عدل و ظلم، بـه        حسن و قبح عقلي د    
اي عليـت در اينجـا بـه معنـ        .  به اين معنا كه خود عنوان، علت حسن و قبح است           ؛است

است كه عنوان، تمام موضوع حكم به حسن و قـبح  تأثير و ايجاد نيست، بلكه بدان معنا   
نياز از تعليـل خـارج از        د به حسن و قبح، مستقل بوده و بي        واست، و خرد، در حكم خ     

حد ذاته منشأ حكم به حسن       نفسه و في    وان في به تعبير ديگر، خود عن    . اركان قضيه است  
 نه اينكه از جهت اندارج در ذيل عنوان ديگـر، محكـوم بـه حـسن و قـبح                   ،و قبح است  

عنوان عدل و ظلم، بيح؛ يعني نظر عقل، عدل حسن است و ظلم ق   به طور مثال، از      .باشد
   ).230 – 228، 1، همان( تمام موضوع حكم عقل به حسن و قبح است

مطلـوب و غايـت   بـا غـرض   ء   شيسازگاري موافقت و معناي گاهي حسن به  : پنجم
عالمـة  چكيده سخن    ).12،  5: 1417عالمة طباطبايي،   (رود    مي كار مقصود از آن شيء به    

  :ه استباره اينگونطباطبايي در اين 
با غرض مطلوب و غايت مقصود      ء    شي سازگاري عبارت از موافقت و      ،حسن -الف

 توان فهميـد كـه قـبح عبـارت از           مي معناي حسن  با توجه به   ).12 ،5همان،  (از آن است    
امور و  . باشد  مي با غرض مطلوب و غايت مقصود از آن       ء   شيسازگاري  موافقت و   عدم  

متـصف   ، بـه حـسنه و سـيئه       دت فرد يـا غيـر     ا سعا افعال از جهت اضافه به كمال نوع ي       
باشـند،     مي )اضافة به امور ياد شده    (اضافي   رو، حسن و قبح، دو وصف      شوند؛ از اين    مي

  ).11 ،5، همان(گرچه اضافه در بعضي موارد ثابت و الزم بوده و در بعضي موارد متغير است 
  غايـت و   يـشه بـا    هم ؛ زيرا  دائمى و ثابت است    افعال، مانند عدل،    حسن بعضي  -ب

مندي تام از زندگي در ظرف اجتماع        ، كه سعادت زندگي اجتماعي و بهره      غرض اجتماع 
؛ چون با غايـت      دائمى و ثابت است     قبح بعضي افعال، مانند ظلم،     و سازگار است است،  

گوينـد    مـي   سخن كساني كه   ،رو از اين   .)10،  5،  همان(و غرض ياد شده ناسازگار است       
در خـور  و كليـت نـدارد،    ثبات و دوام ختلف و متغير است و هيچ   حسن و قبح مطلقا م    

  ). 10، 5همان، ( نيستتوجه 
 و به سخن و ظلم، از احكام ضروري عقلي است      عدل  و قبح اموري نظير     حسن -ج
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 چيـزي اسـت     ،و زشت   نيكو آن چيزي است كه خدا به آن امر كرده          :اند كساني كه گفته  
به چيزي كه بـه     ) نعوذ باهللا (رو اگر خداي متعال      اين از   -دا از آن نهي نموده است       كه خ 

ر از چيـزي كـه بـه        سـت و اگـ    امـر كنـد، نيكو    ) مانند ظلم  (ضرورت عقلي زشت است   
 نبايد توجه كرد؛ زيرا اين      –ست، مانند عدل، نهي كند، زشت است        ضرورت عقلي نيكو  

 بـه سـوي   انـسان را  ) نعوذ بـاهللا  (سخن نظير اين است كه كسي بگويد اگر خداي متعال           
شود و اگر او را از سعادت جاوانة          مي هالكت و نابودي ببرد، زندگي سعادتمندش تأمين      

  ). 57، 8همان، (شود   ميحقيقي باز دارد، سعادت، شقاوت
امـري  . قـرار داد  توجه  توان مورد     مي واحد را از چند جهت     بايد توجه داشت گزارة   

 و فاعـل آن،     گـردد د يـا تـرك      سزاوار اسـت انجـام داده شـو       داشته،  كه ضرورت عقلي    
و  استحاق مدح و يا استحقاق ذم از جانب خـداي متعـال و يـا از جانـب عـاقالن دارد                    

توان آن     مي دارد،نقش  مشتمل بر مصلحت يا مفسدة عامه است كه در قبول عموم مردم             
 اما اينكه عموم عـاقالن      .كردزدن به مصلحت عامه يا مفسدة عامه مطرح          عنوان مثال   را به 
سـبب     جهت مـصلحت و مفـسده اسـت، بلكـه بـه             از  قضايا را قبول دارند، نه صرفاً      آن

لح و  شاهد اين مطلب آن است كه اين احكام از كساني كه مـصا            . بودن آن است   ضروري
بنابراين، ذكر مصحلت   . شود  مي شناسند و يا غافل از آنها هستند نيز صادر         مفاسد را نمي  

تواند به جهـت آگـاهي باشـد          مي گونه قضايا، بر اين عامه و اتفاق عموم عاقالن      و مفسدة   
  ).61 – 62، 1372فياض الهيجي، (

  شناخت حسن و قبح از طريق فعل تشريعي خدا: راه دوم

 منافـاتي بـا     البتـه كمـك شـرع،     . دادن شرع اسـت    شناخت حسن و قبح، ياري    راه ديگر   
در مـواردي كـه    فهمد كه اگـر       مي عقل بعد از ورود شرع    . بودن حسن و قبح ندارد     عقلي

بر اساس بيان   . بود، تكليف به آنها از حكيم، قبيح بود        شرع وارد شده، جهات حسن نمي     
و  و غرض تشريعي اسـت      طباطبايي، فعل تشريعي خداي متعال، داراي مصلحت       هعالم

 ثابت به ثبوت مـصالح و       ي، داراي حسن و قبح    كردهآنچه بدان امر فرموده و از آن نهي         
 ماننـد آيـات راجـع بـه         ،ريآيات بسيا ). 56،  8: 1417مة طباطبايي،   عال(باشد    مي مفاسد
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نماز، روزه، صدقات، جهاد و غير آنها احكام مجعول را به مصالحى كه در آنها موجـود                 
كه خداي متعال تشريع و اعتبار نموده است، بر پايـة نيـاز             اموري   *.كند  تعليل مى  ،است

اشد، بلكه به اين جهت بـوده كـه         ب  مي  نياز ؛ زيرا خداي متعال مبرّا از     نيستخداي متعال   
؛ زيرا خداي متعـال، داراي فـضل        برطرف كند واسطة آنها بر انسان تفضّل و نياز او را           به

پس در تشريعش غرض دارد، ولي آن غرض، قائم به خداي متعال نيـست،              . عظيم است 
اسـت،   يتشريعات خداي متعال داراي مـصالح مقتـض       . است بلكه قائم به انسان نيازمند    

 سـزاوار اسـت     ،بدين جهت .  نه خداي متعال   ،گردد  مي مند از آن مصالح بهره   لكن انسان   
دنبـال   كند و بـه   ، بحث و جستجو     كردهعقل در اطراف احكامي كه خداي متعال تشريع         

  ). 57، 8همان، (دستيابي به حسن و قبح و مصلحت و مفسدة در آنها باشد 

  ق هر فعل اختياري اعتبارات بنيادين براي تحق؛بخش دوم
 ،طرف و خواص و آثار طبيعى و تكوينى وى از طرف ديگـر             ميان طبيعت انسانى از يك    

ـ    نخـست آنهـا را سـاخته       ،كه طبيعـت  هست  يك سلسله ادراكات و افكار ميانجى        ه و ب
يكـي از حكيمـاني   . دهد دستيارى آنها خواص و آثار خود را در خارج بروز و ظهور مى        

عرضـه  اي خاص در اين مورد        انديشيده و نظريه   مسئلهف در اين    طور بنيادي و ژر    كه به 
 .يابـد   مـي  اين مرحله با استفاده از سـخنان ايـشان سـامان          .  طباطبايي است  هنموده، عالم 

 كـه  ، و سـپس بـه انـسان       گردانـد خـالى    را خـود  ذهـن  هر شخصي،  اگر توضيح اينكه، 
ـ        مي اراده كار  و فكر واسطة به  كـه  كنـد  فـرض  چنـين  و دكند، روي آورده و توجه نماي

 انسان فرد هر بيند كه   مي است،كرده  ديده و به او توجه       را موجود اين است بار نخستين

                                                      
خدا و رسول را بپذيريد وقتـى شـما را          ؛  ا دعاكُم لما يحيِيكُم   ه و للرَّسولِ إِذ   استَجِيبوا للَّ «: فرمايد  خداي متعال مي  . *

داللت دارد بر اينكه در عمل بـه  اين آيه  ).24، )8 (انفال( »كند چيزى كه شما را زنده مى  كنند به    دعوت مى 
 :فرمايـد  چنين مي هم .كند ا تامين مىمصالحى است كه حيات مقرون به سعادت آدمى ر  احكام خداى تعالى  

خـوبى بـر      بـه  ايـن آيـه   از   ).28،  )7(اعراف  ( »كند  بگو خدا امر به فحشا نمي      ؛ ال يأْمرُ بِالْفَحشاء    إِنَّ اللَّه  قُلْ«
 خداونـد بـه انجـام آن امـر     ،نفسه و با قطع نظر از امر و نهى خدا فحشا و زشت است            آيد عملى كه فى    مى
فهمـيم كـه آن عمـل فحـشا و زشـت          اند اگر خدا امر به چيزى كند ما مى         فتهگ كند، نه آنكه اشاعره مى     نمى

   ).59، 8: 1317عالمة طباطبايي، (نيست 
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توان آنها   نمى كه دهد  مي افكار بسياري را واسطه قرار     و ادراكات ش،ا  زندگي كارهاى در
 دچار آنها جهات گوناگوني و پردامنگى و فراواني از عقل كهاي    گونه  شمارش كرد؛ به  را  

  .شود مى دهشت
يـا   آنها، تركيب تجزيه و  و شدن و جمع  آمدن فراهم عوامل كه است   هايي اينها دانش 

و يـا تـصرف      با تصرف ابتـدايي    يا نيروي فكر، كه    است انسان باطنى و ظاهرى حواس
 از ناحيـة   هـم  را آن انـسانى  هـر  كه روشن است . كند   مي بعد از تصرف، در آنها تصرف     

اينك . به بيش از آگاهي و بيداري نياز ندارد        آن دريافت در و ن يافته ديگرا از هم و خود
   .يكسان نيستندها  خواهد شد كه اين دانشروشن شود،  تكرار اگر توجه به اين علوم

شدن ميان انـسان و افعـال او را           واسطه ها، صالحيت  اين ادراكات و دانش    از اي گونه
و هـا     نيز گزاره . اسب و   سمان، آب، هوا، انسان   آ زمين، : مفاهيم و تصوراتي مانند    ؛ندارند

هـا     ميـوه  از يكـى  سـيب  است، روان آب جسم  است، زوج چهار عدد :تصديقاتي مانند 
گـردد، بلكـه     موجب تحقّق اراده و صدور فعل نمي      و ادراكات،    حصول اين علوم  . است
  . داردحكايتي   از خارجصرفاً

: م نخست است؛ تـصديقاتي ماننـد      عكس قس ها    اين ادراكات و دانش    از يديگرنوع  
امـوري كـه     داده شـود و    انجـام  سزاوار اسـت   و اموري كه   اموري حسن و اموري قبيح    

ظلم قبيح است و تصوراتي      و حسن است  عدالت سزاوار است ترك شود، وجود دارد و      
ادراكات است   اي از افكار و    اينها سلسله . مولويت و عبديت مرئوسيت، و رياست :مانند

آوردن مزاياي   دست  ة آنها، براي رسيدن به كمال و به       واسطه و وسيل   ارادي، به ل  كه هر فع  
  .يابد ميزندگي، تحقق 

در خارج كه مـستقل از مـا و فهـم            از امور خارجي ثابت   ها    با اين وصف، اين دانش    
 تـأثير  از نيست و بيرون   ما عمل دايرة از ادراكات،  اين علوم و   ؛كند ، حكايت نمي  ماست
 آمـاده  مـا آنهـا را     خـود  كـه  اسـت  ادراكاتى بلكه نشده است،  پيدا ما در خارجي عوامل

 قواي فعـال و دسـتگاه عامـل         يكه از جهت اقتضا    احساسات باطني،   و از ناحية   كنيم  مي
طـور مثـال، قـوة       بـه  .دشـو   مي الهامها به ما      فعل، در ما وجود دارد، آن ادراكات و دانش        

طرف عمل و تنفّـر از آنچـه         شدن به    برانگيخته واسطة كشش و    قوة توليد مثل، به    تغذيه و 
 و حـب  قبيل از هايي از احساسات   آمدن صورت   پديد كه سازگاري با آنها ندارد، موجب     
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 و علوم اعتبار به را ما احساسي، صور اين شوند، سپس   مي رغبت و ميل و شوق و بغض
. انگيزاننـد   مـي بر جايز، و واجب و سزاوار غير و سزاوار و قبح و حسن قبيل از ادراكاتى

خـارجى، فعـل كـه بـه مـادة           مـادة  و مـا  ميان ادراكات و علوم اين شدن آنگاه با واسطه  
  .پذيرد  ميخارجي بستگي دارد، انجام

 عمل نداشته و علوم عملي ناميده      جز ارزشى كه داريم ادراكاتى و علومترتيب،    بدين
 و  )قواى فعالـه  (ميان خود    ،انسانو  ،  )114 – 115 ،2: 1417عالمة طباطبايي،   (شوند   مي

 را  علـوم و ادراكـات     يك سلسله    ،و افعال اختيارى خود    ميان حركات حقيقى و خواص    
دستيارى آنها خواص و    ه  و ب ) 429،  6 ،1374عالمة طباطبايي،   (كند    ميساخته و توسيط    

  ):413 ،همان(دهد آثار خود را در خارج بروز و ظهور مى
عى و تكـوينى خـود را روى اسـاس ادراك و علـم               چون فعاليت طبي   ، انسان ةقواى فعال 

 يـك سلـسله    ،كردن فعل و مـورد فعـل خـود          است براى مشخص    ناچار ،استوار ساخته 
وجود آورده و در مورد فعل       ه چون حب و بغض و اراده و كراهت ب         ،احساسات ادراكى 

 متعلـق فعاليـت خـود را از غيـر آن تميـز داده و               ، تطبيق همين صور احساسى    هواسط هب
ـ     ، فعاله قرار داده   ةنگاه مورد تطبيق را متعلق قو     آ جـوب   و(وى داده ه  معناى بايستى را ب

 و فعل را انجام دهد و آزمـايش ممتـد در افـراد انـسان و                 )شتهاميان خود و ميان او گذ     
  ). 429، همان. (كند ييد مىأزنده همين نظر را ت ساير جانوران

 خواص و   و آثار طبيعت    و با طبيعت    ي و ادراكات اعتبار    افكار اينك سخن از ارتباط   
ـ           ،   است كه به نظـر عالمـه       افعال حقيقى انسان    ةواسـط ه  انـسان يـا هـر موجـود زنـده ب

، و  كنـد   فـراهم مـي     را  سلسله مفاهيم و افكار اعتباري     ، آن انداختن قواى فعال خود    كار هب
اى ست كه به وجهـى متعلـق قـو         ا  اين انديشهبودن يك مفهوم و       كلى در اعتبارى   ةضابط

 اگـر   بـا توجـه بـه ايـن مطلـب         . توان فرض كرد   آن ب   را در  »بايد«فعال گرديده و نسبت     
 ايـن سـيب را      :يمي و اگر بگـو     است  حقيقى اي ، انديشه  درختى است  ة سيب ميو  :يميبگو

 ة الزم اين اعتباريات، . باشد  مي اعتبارىاي   انديشه ،بايد خورد و اين جامه از آن من است        
عملـى   االخـص و   يات بالمعنى  اعتبار و بودهيا هر موجود زنده     فعاليت قواى فعال انسان     

  .شوند  ميناميده
و  اهيـات بـوده    مقابـل م    در اعتباريـات كـه   هـست   قسم ديگـري از اعتباريـات نيـز         

چـون  ،  عالمـه بر اساس بيـان      ).428 ،همان(شوند    مي ناميدهاالعم نيز    اعتباريات بالمعنى 
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باشند و از     قواى فعال مى   مناسبى هستند كه     مولود يا طفيلى احساسات    ،اعتباريات عملى 
گونه  و احساسات نيز دو    اند  تابع آن احساسات درونى    ،جهت ثبات و تغيير و بقا و زوال       

 اراده و   نظيـر  ،و تـابع سـاختمان طبيعـى       نوعيت نـوع    احساسات عمومى الزم   :باشند  مي
از  . و احـساسات خـصوصى قابـل تبـدل و تغييـر            ،كراهت مطلق و مطلق حب و بغض      

،  غير متغير   و اعتباريات عمومى ثابت   :اند  دسته بايد گفت اعتباريات عملى نيز دو        ،رو اين
اعتباريـات خـصوصى قابـل       ، و مانند اعتبار متابعت علم و اعتبار اجتمـاع و اختـصاص          

 تواند  مي انسان .هاى خصوصى و اشكال گوناگون اجتماعات      ىي مانند زشت و زيبا    ،تغيير
توانـد از     ولى نمـى   ، روز ديگر بد بشمارد    ، روزى خوب شمرده   ى را كه  عهر سبك اجتما  

پس اعتباريات عملى  .كنديا اصل خوبى و بدى را فراموش چشم بپوشد و اصل اجتماع   
  است و اعتباريات متغير    ا از ساختن آنه   ، ناگزير  اعتباريات ثابت كه انسان    :اند  دستهبر دو   

  ).428و  429همان، (
در اين ميان، به بيـان دو اعتبـار         . يرون از محل بحث است    ات، ب ياين اعتبار همة  بيان  

بـسنده  اختياري ضروري اسـت،       طباطبايي براي تحقق هر فعل     هبه نظر عالم   بنيادين كه 
يـدة بالفـصل    ي اعتبار حسن كه به تعبير ايـشان، زا        ، دوم ؛ اعتبار وجوب  نخست،: كنيم  مي

  .باشد  مياعتبار وجوب عام

   اعتبار وجوبنخست؛اعتبار 

 همـان   ،توانـد بـسازد     مـي  عملى كه انسان   نخستين ادراك اعتبار   طباطبايي،   ه نظر عالم  به
 بـا   ، دامى است كه انسان در ميان فعاليت خـود         ة است و اين اولين حلق     »وجوب«نسبت  

 اعتبارى اسـت    ،اعتبار وجوب  ).430 و 431 ،همان( شود مىآن   گرفتار   ،تحريك طبيعت 
 با اعتقاد   ،شود  مى در هر فعلى كه از فاعلى صا      .نيستنياز    بي از آن عمومى كه هيچ فعلى     

، يـك   عالمـه كه به نظـر     شود  يادآوري  است  الزم  ). 431 ،همان (.شود وجوب صادر مى  
و يـك  وجوب در مرحلة صدور فعل از فاعل داريم كه عام بوده و مورد بحـث ماسـت               

ه داننـد كـ     مـي  نفسه بوده و فقيهان آن را يكي از احكام تكليفـي           وجوب، صفت فعل في   
  : نبايد بين اين دو وجوب خلط كرد،رو ربطي به اين بحث ندارد؛ از اين

پوشيده نماند كه اوصاف ديگرى كه گاهى افعال از قبيل اولويت و حرمت و مانند آنهـا         
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چنانكه فقها افعال را به پنج قسم واجب و حرام و مستحب و مكـروه و                 -كنند   پيدا مى 
 زيـرا  ؛ ندارنـد ،باشـد  اين وجوب كه مورد بحث ما مى      ه دخلى ب  - اند مباح قسمت كرده  

باشـد و    صـدور از فاعـل مـى   ة نسبت و صـفت فعـل در مرحلـ   ،وجوب مورد بحث ما  
 و  ،باشـند و خـصوصى هـستند       نفسه مى  ي و اوصاف نامبرده صفت فعل ف      عمومى است 

 اعتبارى عملـى بـوده و از محـصوالت كارخانـه            ،اگر چه آنها نيز مانند وجوب عمومى      
   ).431همان، . (خر از اعتبار وجوب عام استأ ولى اعتبار آنها بسى مت،باشند ليت انسان مىفعا

 ، موجـود فعـال     فرض شود  اگربايد گفت   ،  »وجوب«پيش از توضيح و تحليل اعتبار       
 بايـد صـور     ،دهـد   مي  كه كارهاى خود را با ادراك و فكر انجام         ااين معن ه  ب ؛استعلمى  

 چون افعال وى بـه مـاده     قواى فعال خود داشته باشد و      ضاىاقته  ادراكى افعال خود را ب    
 داشته باشـد و بايـد       ،باشد يمي موادى را كه متعلق افعال وى م        بايد صور عل   ، دارد تعلق

 متعلـق   در آغـاز،   ما   .كند ييد مى أ تجربه نيز همين حدس را ت      .روابط خود را با آنها بداند     
 دهـيم   انجام مـى   ،تصرف در ماده است    يمادى فعل را تميز داده و سپس فعل را كه نوع          

  ).414 – 416 ،همان(
توضيح اينكـه تكـاپوي موجـود داراي شـعور و تـشخيص و حركـات مـسبوق بـه                    

ساختن مواد مـورد نيـاز، بـا         نيازهاي زندگي و آماده   براي رفع    )حيوان(تشخيص و اراده    
 ،رو ابد؛ از اين  ي   مي هدايت و فعاليت دستگاه شعور و انديشه و ميل و لذت و اراده انجام             

شـدن شـعور،      دن به غايات كمال خود، به ميانجي      طبيعت موجود داراي شعور براي رسي     
  . و خواهش نياز داردلذتادراك، ميل، 

و هـا     طبيعي كه نيازمند وساطت امور مزبور است، ميل       نيازهاي  موازات هر يك از      به
فـع نيازمنـدي طبيعـت    طرف ر اني وي نهاده شده كه حيوان را به زي در دستگاه نفس   يغرا

اين تمايل، هيجان آميخته به لـذتي       . كند، مانند ميل به غذا و لذت خوردن آن          مي رهبري
كند و وي براي ارضـاي آن تمايـل بـه جانـب غـذا        مي را در موجود داراي شعور ايجاد     

البته مقصود اين نيست كـه  . دهد  مي كند و آن را در اختيار دستگاه هضم قرار          مي حركت
ازاي يكـي از     ويـژه انـسان وجـود دارد، بـه          التي كه در موجود داراي شعور به      يتماهمة  

توان براي آنهـا مبنـاي       يالتي در انسان وجود دارد كه نمي      نيازهاي طبيعي است؛ زيرا تما    
ازاي هر يك از نيازهاي طبيعي موجود داراي         يافت، بلكه مقصود اين است كه به      طبيعي  
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زي يـ نبش وي بايـد تـأمين شـود، تمـايالت و غرا           شعور كه از راه حركت و تكاپو و ج        
  .كنند  مياعمالي كه آن منظور را نتيجه داده، وادار و رهبريسمت هست كه وي را به 

مربـوط بـه آن    هـاي     جهازات طبيعي موجود داراي شعور با تمايل و غريزه و انديشه          
شود و همه به     مي  مرتبط و پيوسته بوده و باالخره از همة آنها منظور واحدي تأمين            واقعاً

بـين دسـتگاه طبيعـت و       . انـد  پديد آمـده  ند كه براي يك منظور واحد       ا  منزلة يك دستگاه  
نفسانيات همكاري و هماهنگي كامل برقرار است و معموال همان چيزي تمايل موجـود              

و بـر   رسـاند     ياري مي سوي مقصد خويش     كند كه طبيعت را به       مي داراي شعور را ارضا   
كند كه تمايل موجود داراي شـعور را          مي سوي مقصد كمك   ا به ، چيزي طبيعت ر   عكس

  ). 411 ـ 406 ،6: 1374مرتضي مطهري، (كند   مينيز ارضا
هاي  از نيازمنديجود با شعور و از آن جمله انسان، بخشي     نظر عالمة طباطبايي، مو    به

و از   وجود خويش را بايد با وساطت و هدايت ميل و لذت و اراده و انديشه انجام دهد                
ارادي است تا بتواند حيـات      هاي    رو موجود داراي شعور نيازمند يك سلسله فعاليت        اين

هـاي    ناشي از آنهـا كـه انديـشه       هاي    و بقاي خويش را حفظ كند و احساسات و انديشه         
باشند كه طبيعـت آنهـا را         مي منزلة ابزاري  اند و به    شوند، تابع و طفيلي     مي اعتباري ناميده 

در اينجـا  . برد  ميكار د و رسيدن به هدف و مقصد خويش بهايد بپيماي براي مراحلي كه ب   
 از ادراكات كه ادراكات اعتباري ناميده     بخشي   آنچه مورد نظر است كيفيت ميانجي شدنِ      

 را  مـسئله   طباطبايي هعالم. شوند ميان طبيعت موجود داراي شعور و غايات آن است          مي
 كه غايـت آن   » سيري«كه متعلّق است و     » غذا«كه يك فعل طبيعي است و       » خوردن« در
  :نگاشته استگونه  اينباشد بررسي نموده و  مي

دادن افعال قـواى خـود را     ما انجام.كنند  ما احساساتى درونى در ما ايجاد مىةقواى فعال 
خواهيم و حوادث و وارداتى كه با قواى ما ناجورند دشمن داشته و              دوست داشته و مى   

پس ناچار  . خواهيم د آنها افعال مقابل آنها را دوست داشته و مى          يا در مور   ،خواهيم نمى
 ؛دهـيم  صورت ادراكى احساسى خود را هم به فعل و هم به ماده و هم به خودمان مـى                 

آيـد گرفتـه و بـه دهـان          هر چه به دستش مى     ،چنانكه بچه در نخستين روزهاى زندگى     
 البتـه اشـتهاى     .خـورد   نمى ،ندتوا  آنگاه چيزهاى خوردنى را خورده و آنچه نمى        ،برد مى

صورت احساس در مغز وى جايگزين شده و سپس نام اراده و مراد و مريـد                 هب خوردن
وى داده و با آزمايش خوردنى را تميز داده و گاهى هـم             ه   ب )خواست خواسته خواهان  (
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هاى خـوردن و      البته آن وقت نام    .دارد خوردنى نيست   اى كه در دست    فهمد كه ماده   مى
 : و اين جملـه را در دل دارد        ،دهد خود و به ماده مى    ه   و خورنده را به فعل و ب       خوردنى

  . اين خواستنى را بايد بخواهم:گفت اين خوردنى را بايد بخورم و پيشتر مى
 فعالـه و ميـان اثـر وى         ة همان نسبتى است كـه ميـان قـو         ،»بايد« مفهوم   ،با بيانى كه شد   

 ة ولـى انـسان او را ميـان قـو          ،اقعى است موجود است و اين نسبت اگر چه حقيقى و و         
 بلكه پيوسته در ميان خود و ميـان صـورت           ،گذارد فعاله و اثر مستقيم خارجى وى نمى      

مـثال وقتـى كـه     .گـذارد  علمى احساسى كه در حال تحقق اثر و فعاليت قوه داشت مـى     
ن  ميـان خـود و ميـا       نخستين بار مـستقيماً    خواهد نسبت مزبوره را     خوردن را مى   ،انسان

و فك و دهـان و زبـان و گلـو و مـرى و               ها    كارهاى تنها تنها كه عضالت دست و لب       
 بلكه در حال گرسـنگى      ،گذارد  نمى ،دهند  مي هنگام تغذيه انجام  ... معده و كبد و عروق    

به ياد سيرى افتاده و نسبت ضرورت را در ميان خود و ميان احساس درونى سيرى يـا                  
 گذاشته و صورت احساسى درونـى خـود را          ،تلذت و حال ماليمى كه در سيرى داش       

  .پندارد  خود مىة و در اين زمينه خود را خواهان و او را خواست،خواهد مى
 ،كند  فكرى كه قبل از همه چيز پيش انسان جلوه مى          )مثال سابق  (پس در مورد خوردن   

 ،وجود آورم و چنانكه روشـن اسـت       ه   بايد ب  )سيرى( خود را    ةست كه اين خواست    ا اين
قوه فعاله و حركتى كه كار اوست برداشته شـده و در              از ميان  »بايد« نسبت   ، اين فكر  در

 گذاشته شده كه خود يك اعتبارى است و در          )خواهان و خواسته  (ميان انسان و سيرى     
 پس از آنكه نداشت و در حقيقت صفت وجوب          ،نتيجه سيرى صفت وجوب پيدا كرده     

 ماده  ،باشد و در اين ميان      فعاله مى  ةاثر قو و لزوم از آن حركت مخصوص بود كه كار و           
 بنابر ايـن همـين     ؛صفت وجوب و لزوم متصف شده     ه   ب  اعتباراً ،نيز كه متعلق فعل است    

 را در غيـر  »بايد« زيادى از اين نسبت ة عد،كار انداخته  خود را ب  ةكه انسان قواى فعال   
 و لـزوم   و همچنين به چيزهاى بـسيارى صـفت وجـوب          مورد حقيقى خودش گذاشته   

  .حسب حقيقت ندارنده در حالى كه اين صفت را ب ،داده
 ولـى   ، را سـيرى قـرار داده      »بايـد « اگر چه متعلـق      ،)مثال گذشته (مثال در مورد خوردن     

دهـان گذاشـتن و بـه       جويدن و بـى بـه        بلعيدن غذا و بلعيدن بى     بيند سيرى بى   چون مى 
... ت دراز كردن و گـرفتن و      نزديك شدن و دس    برداشتن و برداشتن بى    دهان گذاشتن بى  

 ةبيند كه قو دهد و چون مى اين حركات صفت وجوب و لزوم مى  ة   به هم  ،ممكن نيست 
ـ       ة به هم  ،خواهد فعاله در حقيقت يك چيز مى      يـك دسـته از آنهـا       ه   اين حركات و يـا ب
  ). 425  – 430، 6، 1374عالمة طباطبايي،  (همين قياسه دهد و ب صفت وحدت و يگانگى مى
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دهـد،    مـي  ينكه موجود علمي از آنجا كه با اراده و انديشه كارهايي را انجام            توضيح ا 
چنانكه به اراده و انديشة خود آگاهي دارد، به حركت ناشـي از اراده و انديـشة خـود و                    

فعـل موجـود داراي شـعور و تـشخيص و           . غايت فعل ارادي خويش نيـز آگـاهي دارد        
شـود،    مير اساس انديشه و اراده واقعكه ب) حيوان(حركات مسبوق به تشخيص و اراده    

و ها  منشأهاي اصلي نفساني هيجانها  ميل. گيرد  مينفساني سرچشمههاي    از يكي از ميل   
طرف شيء خاصي    هر تمايلي، هيجاني به   . شوند   مي  كه سبب حركات ارادي    يندها اشتياق
هيجان نـسبت   طور مثال، ميل به غذا هيجان نسبت به آن و ميل جنسي،              به. كند   مي ايجاد

غايتي كه در درجة نخست منظور اسـت و در هـر فعـل              . كند  مي به جنس مخالف ايجاد   
به طور نمونه، كودكي كه     . از تمايالت است  يكي  شود، ارضاي     مي ارادي حيوان جستجو  

 كند، احساسي آميخته به لذت و هيجاني در وجود خود احـساس             مي احتياج به غذا پيدا   
گيـرد، و      مـي  اين هيجان از ميل به غذا سرچـشمه       . شود  مي هناميد» گرسنگي«كند كه    مي

  .شود  ميناميده» سيري«اين ارضا . جهت ارضاي اين ميل است تالش كودك براي غذا به
 يعنـي بـه   ؛يابد، از شعور پنهان نيـست   ميپس فعل ارادي از آنجا كه با انديشه انجام        

. شود، آگاهي وجود دارد     مي  واقع كه در ظاهر بدن با مداخلة اراده و انديشه        هايي    فعاليت
گيرد، به غايت فعل نيـز آگـاهي          مي جهت غايتي انجام    كه فعل ارادي به    همچنين از آنجا  

اي از مـواد   گيرد با ماده  مينيز از آنجا كه افعالي كه به تحريك طبيعت انجام      . وجود دارد 
ادة متعلـق  اي خارجي است، بايـد بـه مـ     و كار دارد و نوعي تصرف در ماده    خارجي سر 

  . فعل نيز آگاهي باشد
كـه هـيچ فعـل ارادي بـدون     ها   بر اين افكار و انديشههبه نظر عالمة طباطبايي، عالو   

اعتباري نيز وجود دارد كه پيش از هر فعـل          هاي    ، يك سلسله انديشه   يابد  نميآنها تحقق   
له زند، مـسبوق بـه يـك سلـس          مي پس هر فعل ارادي كه از انسان سر       . ارادي الزم است  

اعتبـاري، اعتبـار    هـاي     يكـي از انديـشه    . اعتباري است هاي    حقيقي و انديشه  هاي    انديشه
ـ   كار ه ب  با انسان در نخستين بار   . است) بايد(» وجوب«  نـسبت   ، خـود  ةانداختن قواى فعال

 را ميان خود و ميان صورت احساسى خود كه به نتيجه عمـل         )بايد(ضرورت و وجوب    
حسب حقيقت در ميان قـواى فعـال و   ر  آنكه اين نسبت بحالكند  دهد، وضع مي    ميتطبيق  

 ). 430 همان،(باشد   مي»اعتبارى« پس نسبت نامبرده ، آنها جاى دارد ازحركات حقيقى صادر



 

 
 

 

قي
خال

ل ا
عم

در 
ي 
الق
 اخ

لي
عم

ل 
 عق

لي
تج

 /
مد

مح
اني

دست
ي ار

عل
 

81  

   حسن اعتبار ؛اعتبار دوم

بال فصل اعتبار وجوب عـام      محصول  توان   اعتبار ديگرى كه مى    طباطبايي،   عالمةبه نظر   
اضـطرار آنهـا را     از روي   است كه انسان قبل االجتمـاع نيـز          اعتبار حسن و قبح      ،دانست

بايد توجه داشت كه به نظر ايشان، يك حسن در مرحلة صدور فعل              .كرداعتبار خواهد   
 ، كـه   وجـوب عـام    نظيـر  ؛ فعل صادر است   تخلّفالزم و غير م   از فاعل داريم كه صفت      
 اسـت؛ از    نفسه است كه مطلب ديگري      حسن، صفت فعل في    مورد بحث ماست، و يك    

  :اين رو نبايد بين اين دو حسن خلط كرد
 حسنى كه صفت فعل اسـت  ؛ بر دو قسم استبپوشيده نماند كه حسن نيز مانند وجو     

 و  ، چون وجوب عام   ، فعل صادر است   تخلّف و حسنى كه صفت الزم و غير م        ،نفسه فى
 ،ر شـود  باز از فاعل صـاد     حسب طبع بد و قبيح بوده و       هاين ممكن است كه فعلى ب     بنابر

  ).432همان،  (ولى صدورش ناچار با اعتقاد حسن صورت خواهد گرفت
 طباطبايي در ذيل معنـاي پـنجم حـسن و           هنفسه فعل از نظر عالم     در مورد حسن في   

مقصود ايشان از حسن در مرحلة صدور هـر فعـل اختيـاري از              اما  . قبح سخن گفته شد   
 قبح است كه پـيش از ايـن بيـان           قبح مقابل آن، همان معناي دوم از حسن و         فاعل و نيز  

توانـد وصـف      مـي   سازگاري و عدم سازگاري با نفس است، كه به ايـن معنـا             ،شد و آن  
 طـور مثـال گفتـه      بـه . اعيان و غير اعيان، واقـع شـود       افعال اختياري و متعلقات افعال از       

خـوردن در   . انگيز اسـت   اين صدا، حسن و طرب    . اين منظره، حسن و زيباست    : شود  مي
صدور اين احكام، به    . نوشيدن بعد از عطش، حسن است     . گرسنگي، حسن است  هنگام  

در . بـرد   مي اين جهت است كه اين امور با نفس سازگار است و نفس از اين امور لذت               
كننـده، قبـيح     داد و فرياد ناراحت   . ه، قبيح است  اين منظر : شود  مي مقابل اين احكام گفته   

ه اين امور، با نفس ناسازگار است و نفس         صدور اين احكام به اين جهت است ك       . است
  .شود  ميو متألمبيزار از اين امور، 

  كـه  دانـد    دو صفت اعتبارى مـى     را) حسن و قبح در افعال    (خوب و بد    عالمه  اينكه  
  آن را اعتبـار  و اجتماعى   اعم از فعل انفرادى    ، در هر فعل صادر و كار انجام گرفته        انسان
 و موافقـت يـا عـدم        سازگاري  صادر نمي شود، همان    كند و بدون آن، فعل اختياري      مي

 :گويد عالمه مي. باشد  مدرك مىة با قوآنها موافقت  عدم وسازگاري
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 ،دانـيم   مي ترديد نيست كه ما بسيارى از حوادث طبيعى را دوست داريم و چون خوب             
 . دشـمن داريـم  ،دانـيم   مـي دوست داريم و حوادث ديگرى را دشمن داريم و چون بـد        

 خـوب   ،را از راه ادراك حـسى نـه از راه خيـال           هـا     ها و بـوي     و مزه ها    از اندام بسيارى  
 ،شماريم  بد مى  ، تلخى و بوى مردار    ةو مز  شماريم و بسيارى ديگر را مانند آواز االغ        مى

نها ه آتوان خوبى و بدى آنها را مطلق انگاشته و ب        مل نمى أ ولى پس از ت    ،و ترديد نداريم  
ـ            مى زيرا   ؛واقعيت مطلق داد   خـالف  ه  بينيم جانوران ديگرى نيز هستند كـه روش آنهـا ب

بـرد و جـانورانى       االغ آواز خود را دلنواز پنداشته و از وى لذت مـى            ؛باشد روش ما مى  
  . شيرينى نفرت دارندة از مزآيند و يا مثالً هاى دور به بوى مردار مى هستند كه از فاصله

 نـسبى   ،يعى حسى پيش ما دارند     دو صفت خوبى و بدى كه خواص طب        ،پس بايد گفت  
پـس   .باشـند  مـى ــ   مـثالً  ـ  فيت تركيب سلسله اعصاب يا مغـز مـا  بوده و مربوط به كي

 مالئمـت و موافقـت يـا    ، طبيعى استةتوان گفت كه خوبى و بدى كه در يك خاص    مى
 و چـون هـر فعـل اختيـارى مـا بـا           ،باشد  مدركه مى  ةعدم مالئمت و موافقت وى با قو      

اعتقـاد   دهـيم بـه     كه انجام مى    پس ما هر فعلى را     ،گيرد جوب انجام مى  استعمال نسبت و  
 يعنى فعـل خـود را پيوسـته ماليـم و            ؛دهيم  انجام مى  ، فعاله است  ةاينكه به مقتضاى قو   

 فعـل   ، در مورد فعل   .دانيم  مي  و همچنين ترك را ناسازگار     ،دانيم  مي  فعاله ةسازگار با قو  
شود  از اين بيان نتيجه گرفته مى      .دانيم  مي ل را بد   فع ، و در مورد ترك    ،دانيم  مي را خوب 

باشند كه در هر فعل صـادر         دو صفت اعتبارى مى    ، در افعال  )حسن و قبح  (خوب و بد    
  ).431 - 432همان،  (و اجتماعى معتبرند  اعم از فعل انفرادى،و كار انجام گرفته

ه بـه آن،  اجمـال توضـيح داده شـود و توجـ     حقيقت مهمي كه الزم است ـ گرچه به 
تا مرز   نظرية عالمة طباطبايي شده و آن را      در مورد   نادرستي را كه    هاي    و تبيين ها    تحليل

دانستن حـسن و    ـ اين است كه اعتباري اندازد  مياند، از كار نسبيت در اخالق پيش برده
، رو قبح به معنـاي ديگـر نـدارد؛ از ايـن          نبودن حسن و     بح به اين معنا، منافاتي با نسبي      ق

 اعتبار حسن ياد شـده، صـرفاً      . انجامد  نمي اخالق وجه به نسبيت در    ية ايشان به هيچ   نظر
معنا كه   ؛ به اين  نفسه فعل ندارد   ربطي به حسن في   در مرحلة صدور فعل از فاعل است و         

 اساس ادراك و علم اسـتوار  بر چون فعاليت طبيعى و تكوينى خود را       ،قواى فعال انسان  
يـك سلـسله    ناچـار اسـت      ، فعل و مورد فعـل خـود       كردن  براى مشخص   است، ساخته

ـ     ه ب  را احساسات ادراكى چون حب و بغض و اراده و كراهت          ة واسـط ه  وجود آورده و ب
 ،دهـد  متعلق فعاليت خود را از غير آن تميـز            در مورد فعل،   تطبيق همين صور احساسى   
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خلـي بـه    ام را كـه آن نيـز د        عـ   وجـوب  ، فعال قرار داده   ةآنگاه مورد تطبيق را متعلق قو     
 را بـه فعـل      »بايستي«، معناي   شتها گذ فعل ميان خود و ميان      نفسه فعل ندارد،   وجوب في 

  .و فعل را انجام دهد داده
بــراي   حــسن اعتبــاري يــاد شــده ، رجحــاني اســت از ناحيــة فاعــل كــه،اينبنــابر
و تمييز متعلّق فعاليت از غير آن، پـيش از صـدور فعـل     كردن فعل و مورد فعل    مشخص

ختيـاري بـدون ايـن      هـيچ فعـل ا    . گيـرد   مي آيد، آنگاه اراده به تحقق فعل تعلق        مي پديد
؛ يعنـي  نفـسه باشـد و چـه نباشـد     پذيرد، چه آن فعل داراي حسن في    رجحان انجام نمي  

نفسه داراي قبح به معناي ديگر باشد و حتـي فعـل غيـر اخالقـي                 ممكن است فعلي في   
حسن به معناي سـازگاري بـا قـوة فعـال           شمار رود، ولي صدور آن از فاعل با اعتقاد           به

از اين رو، در عبارتي كه پيش از اين از ايشان نقل شـد، تـصريح كردنـد      گيرد،  مي انجام
 از فاعـل صـادر      بـا ايـن وصـف       و اشدحسب طبع بد و قبيح ب      رفعلى ب كه ممكن است    

  .  ولى صدورش ناچار با اعتقاد حسن صورت خواهد گرفت،شود
 خواص طبيعـى حـسى پـيش مـا           به اين معنا كه     و بدى   صفت خوبى  ،عالمهبه نظر   

 مربوط به كيفيت تركيب سلسله اعـصاب يـا مغـز مـا               به طور مثال،    نسبى بوده و   ،دارند
 و  سـازگاري  ، طبيعى است  ةتوان گفت خوبى و بدى كه در يك خاص         پس مى  .باشند مى

 فرايند بـراي    اما اين . باشد  مدرك مى  ة با قو  آنموافقت  عدم   و   سازگاريموافقت يا عدم    
بودن فعل صادر شده نـدارد؛      ن  يا اخالقي  بودن ارتباطي با اخالقي  تحقق هر فعل اختياري،     

ز ديـدگاه ايـشان، منافـاتي بـا         رو، خوبي و بدي در مرحلة صدور فعل اختيـاري ا           از اين 
ضروري، ثابت، دائـم و     هاي    نبودن اخالق و صدور فعل اخالقي بر اساس شناخت         نسبي

 نفسه داراي حسن ضروري، ثابت، دائـم و كلـي اسـت،             في كه فعلي. ردكلي اخالقي ندا  
 جهت سازگاري و موافقت با نفس، مورد ميل        ند در مرحلة صدور فعل اختياري به      توا مي

ل بعـدي   كـردن مراحـ    شـود و بـا سـپري      به حسن متـصف     و انجذاب نفس قرار گرفته،      
 مطلـب كـه در بخـش        توضيح و تثبيت اين   . كندصورت فعل اخالقي در خارج ظهور        به

  .، غايت اين نوشتار استسوم اين نوشتار بدان پرداخته شده
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  عقل عملي اخالقي به عمل اخالقيهاي   انتقال از گزاره؛بخش سوم

ه طباطبايي، بـه     عالم ويژه  و بيانات حكيمان و انديشمندان و به      ها    ديدگاهاينك با الهام از     
بـا  . پـردازيم   مـي  ي اخالقي به عمل اخالقي    عقل عمل هاي    كار انتقال از گزاره    و بيان ساز 

هـايي    گـزاره توان گفت كار قوة عقل عملـي تعقـل امـور و               مي توجه به مطالب ياد شده    
و يا از    هايي است كه بر ماست آنها تعقل كنيم تا انجام دهيم            و دانش  است كه مبادي آرا   

ي بـه عقـل     نسبت اين قضايا به عقل عملي، نظير نسبت علـوم ضـرور           . دوري كنيم آنها  
و علـومي    واسـطة آرا    عملي نفس انساني است كه به       فعل وعقل عملي، جز  . نظري است 

 بـدين   شـود؛    مي كه غايت آنها اين است كه به مقتضاي آنها عمل شود، در ذيلش كارگر             
و تخلق به اخالق نيكو و دوري گزيده شود جا آورده و از معاصي  هصورت كه طاعات ب

 و شـريعت اسـت      همـان ديـن    ،ايـن . فـراهم گـردد   روا  خالصي از اخالق مـذموم و نـا       
واسطة   سازوكاري است كه به    اين مرحله، تبيين   ).225 – 226 ،1: 1383ين،  هصدرالمتأل(

  .گردد  ميآن، از قضاياي عقل عملي اخالقي، به عمل اخالقي انتقال حاصل
بر بنياد آنچه در بخش نخست مورد تأييد قرار گرفت، حـسن و قـبح افعـال، عقلـي         

چيزي كـه سـزاوار   يعني حسن افعال تواند  مي به اين معنا كه عقل به خودي خود      ؛است
است انجام داده شود و فاعل آن مستحق مدح و تحسين و سزاوار جزاي خير اسـت، و                  

معناي چيزي كه سزاوار نيـست انجـام داده شـود و فاعـل آن مـستحق                 يعني  قبح افعال   
بح عقلي در برخي امور ماننـد عـدل و          حسن و ق  . و جزاي بد است، درك كند     نكوهش  

عليـت  .  به اين معنا كه خود عنوان، علت حسن و قبح اسـت            ؛ظلم، به معناي ذاتي است    
است كـه عنـوان، تمـام موضـوع         معنا    بديني تأثير و ايجاد نيست، بلكه       ادر اينجا به معن   

از ني د به حسن و قبح، مستقل بوده و بي        حكم به حسن و قبح است و خرد، در حكم خو          
 از نظر عقل، عدل حسن است و ظلم         ،به طور مثال  . از تعليل خارج از اركان قضيه است      

  .موضوع حكم عقل به حسن و قبح استهمة  عنوان عدل و ظلم، .قبيح
بودن حسن و قبح اين نيست كه عقل در معرفـت حـسن و قـبح در                مقصود از عقلي  

 توانايي را دارد كه حـسن و  افعال مستقل باشد، بلكه مقصود اين است كه عقل اين       همة  
فعـل تـشريعي خـداي متعـال،        . شرع بـشناسد  كمك  و يا به     طور مستقل   را به  قبح افعال 

است، باز داشته و آنچه بدان امر فرموده و از آن        و غرض تشريعي است    داراي مصلحت 
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عقل دارد  رو، جاي    باشد، و از اين      مي داراي حسن و قبح ثابت به ثبوت مصالح و مفاسد         
دنبـال    و بـه   ، بحـث و جـستجو نمايـد       كـرده طراف احكامي كه خداي متعال تشريع       در ا 

  .  در آنها باشدهدستيابي به حسن و قبح و مصلحت و مفسد
و بـه معنـاي اسـتحقاق مـدح و تعظـيم و              معناي مصلحت و مفسده    و قبح به  حسن  

 موافقتمعناي   و بهاستحقاق مذمت و تنديم از جانب خداي متعال و يا از جانب عاقالن
با غرض مطلوب و غايت مقصود از آن،        ء    شي سازگارياسازگاري و عدم موافقت و ن     و  

در صورت ثبات و دوام و كليت و لزوم، منافاتي با ضرورت عقلي حسن و قبح نـدارد؛                  
توانـد ضـرورت      مـي  يعني امري بررسي كرد؛   توان    مي واحد را از چند جهت     زيرا گزارة 

 و فاعـل آن، اسـتحاق مـدح و يـا            كردن باشـد   يا ترك    نددا انجام و سزاوار    داشتهعقلي  
و مـشتمل بـر      استحقاق ذم از جانب خداي متعال و يا از جانـب عـاقالن داشـته باشـد                

همـه  عموم مردم مدخليت دارد، اما اينكـه        پذيرش  مصلحت يا مفسدة عامه باشد كه در        
اشـد، بلكـه    جهـت مـصلحت و مفـسده ب        از   آن امر را قبول دارند، نه صـرفاً       خردمندان،  

ز كـساني كـه   شاهد اين مطلب آن است كـه آن احكـام ا  . بودن آن باشد   سبب ضروري   به
بنابراين، ذكر  . شود  مي شناسند و يا غافل از آنها هستند نيز صادر         مصالح و مفاسد را نمي    

  .جهت آگاهي باشد تواند به مصحلت و مفسدة عامه و اتفاق عموم عاقالن بر اينگونه امور، مي
و  دارنـد    نفسه حسن عقلـي و ثابـت و دائمـي و كلـي              اموري كه في    شناخت بر پاية 

رجحان و اعتبار حسن در مرحلة صدور        گيرد،  مي اخالق بر اساس آنها شكل    هاي    قانون
واسطة تطبيـق آن      و به  گردد  مي  مشخص فعل و مورد فعل   شود و     مي فعل اختياري، واقع  

 و  طور مثال، مطلـب در مـورد عـدل          به. شود  ي م  متعلق فعاليت از غير آن تميز داده       ها،  شناخت
   .شود باشند، نشان داده مي نفسه و عقلي مي نفسه و عقلي و قبح في  حسن فيظلم كه داراي

معناي استحقاق مدح و تعظيم، و اسـتحقاق   نفسه عدل و ظلم، چه به و قبح في  حسن  
 معنـاي  چـه بـه   از جانب عاقالن تفسير شود،      مذمت و تنديم از جانب خداي متعال و يا          

سـازگاري و عـدم موافقـت و        و   معنـاي موافقـت    مصلحت و مفسده تفسير شود، چه به      
با غرض مطلوب و غايت مقصود از آن تفـسير شـود و چـه بـه صـرف                    آن سازگارينا

ضرورت عقلي تفسير شود، تفاوتي از جهت رجحان و اعتبار حسن در مرحلـة صـدور                
 بـر اسـاس بيـاني از عالمـة طباطبـايي،            ،مونهطور ن  توضيح اينكه به  . ل اختياري ندارد  فع
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حسن عدل و قبح ظلم از احكام ضروري عقلي است و بـر اسـاس بيـان ديگـر ايـشان،             
ش در ظـرف    ا   او از زنـدگي    تـام منـدى    بهـره  عدل حسن است؛ زيرا با سعادت انسان يا       

  غايـت و    چون هميـشه بـا     ؛ است  و كلي   ثابت ،دائمىاين حسن،   .  است  سازگار ،اجتماع
مندي تـام او      انسان يا بهره   ظلم قبيح است؛ زيرا با سعادت     . سازگار است  ،اجتماعغرض  

  . است و كليثابت،  دائمىاين قبح،. ش در ظرف اجتماع، ناسازگار استا از زندگي
صورت  به اين    ؛امور است ميان  ، حقيقت عدل، اقامة مساوات و موازنه        عالمهبه نظر   

هـر  گردد؛ يعني   تساوي بر قرار     و   ت، داده شود  كه به هر امري، سهمي كه سزاوار آن اس        
از ايـن رو، عـدل در       . يك از آنها در موضعي كه استحقاق آن را دارد، واقع شـده اسـت              

نفسه اين است كـه       و عدالت در فعل انسان في      باشد ، مي اعتقاد، ايمان به آنچه حق است     
بعيـت از هـواي   واسـطة ت  عادتش در آن است و از كاري كه بـه كاري را انجام دهد كه س    

شود، پرهيز كند و عدل در مردم و بين آنها اين است كـه                مي نفس، موجب شقاوت وي   
 را دارد، قرار داده شود؛ به هر كسي در موضعي كه در عقل يا شرع يا عرف استحقاق آن

كنـد،    مـي خاطر احسانش، جزا داده شود و كسي كه بدي           كننده، به   صورت كه احسان   اين
گرفتـه شـود و در اقامـة      سـتمگر   از  سـتمديده   ، عقاب شود و حق      خاطر بدي كردنش   به

  . واقع نشودقانون، تبعيض و استثنا
 است عدل با توضيحي كـه داده شـد، مـساوق و مـالزم حـسن اسـت؛ زيـرا              نروش

بـه آن   باشد كـه نفـس انـسان   اي  گونه حسن جز اين نيست كه طبع چيزي، به مقصود از   
گرفتن شيء در موضعي كه سزاوار اسـت         قرار تمايل كرده و به طرف آن جذب شود، و        

در آن قرار گيرد از آن حيث كه چنين است، چيزي است كه انسان به آن ميـل نمـوده و                     
، در برابـر كـسي كـه او را        كنـد  و اگر بـر خـالف آن عمـل           كند  مياعتراف   به حسن آن  

 ب اخـتالف و حتي دو نفـر از افـراد انـسان در ايـن مطلـ      د  خواهب، عذر   كند  ميسرزنش  
هايـشان در زنـدگي، در مـصاديق آن          سـبب اخـتالف در روش       گر چه مردم به   . كنند  نمي

  ).331، 12: 1417عالمة طباطبايي، (اختالف دارند 
يابد كه هر عاقلي خود را و آنچه كه به وي             مي  بالوجدان يشهر انساني در نفس خو    

يابد كه هر   ميگردد، دوست دارد و بالوجدان هنگام برخورد با مصلحت و مفسده  ميباز
عدل، با توضـيحي    . اي ناسازگار با اوست    تي سازگار با شخص است و هر مفسده       مصلح
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آن   جـذب  ،بـه آن ميـل نمـوده       است كه نفس انسان   اي    گونه  طبع خود به    كه داده شد، به   
كه چگونه در مـورد عـدل، زمينـه بـراي     گردد   مي با توجه به اين تحليل روشن     . شود مي

  .يابد ميتحقق  در مرحلة صدور فعل اختياري،رجحان و اعتبار حسن 
عنوان متعلـق فعاليـت، از       شود و به     مي  داده  تطبيق ي كه شناخت ياد شده بر آن      مورد

وى ه  ب )وجوب ( معناى بايستى  و گرفته فعال قرار    ة متعلق قو  شود،  مي غير آن تمييز داده   
باشد،   ميوب عاماين وجوب كه در مرحلة صدور فعل از فاعل بوده و وج     . شود  مي داده
 اعتبار وجـوب عـام و       .نفسه از آن برخوردارند     از وجوبي است كه برخي افعال، في       غير

لي و ثابت و دائمـي      اعتبار حسن در مرحلة صدور فعل از فاعل، در اموري كه حسن عق            
كمك فعل تشريعي خـداي متعـال آشـكار          صورت مستقل و يا به       به نفسه، و كلي آنها في   

وانين  اعتبـارات يـاد شـده در مـورد قـ     ،رو باشد؛ از ايـن   مي و دائميگرديده است، ثابت 
پس قوانين اخالق عالوه بر حسن عقلي و ثابت و دائمـي             .اخالق، ثابت و هميشگي است    

نفسه، در مرحلة صدور فعـل اخالقـي نيـز از اعتبـار ثابـت و هميـشگي بايـستي                     و كلي في  
  .و حسن برخودار است) وجوب(

  گيري نتيجه
  

عقل عملي اخالقـي   هاي    كار انتقال از گزاره     ساز و     ،نوشتار با گذر از سه بخش     در اين   
هـاي عملـي      در همـة مراحـل از گـزاره         تبيين گرديد و روشن شـد كـه        به عمل اخالقي  

البتـه پـيش از     . طور كلي بسته و مسدود اسـت         اخالقي تا عمل اخالقي، راه براي نسبيت به       
 يي دارد، و  يين جايگاه اختيار و اراده اهميـت بـسزا        تحقق هر عمل اختياري در انسان، تب      

طور دقيق تبيين و تحليل شود كه خود موضوع مستقل بـوده، مجـالي    جايگاه آنها به  بايد
  .طلبد ديگر مي
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