
 

  
  
  

 يى گراى در باره نسب آمىلىت اهللا جواديدگاه آيل ديگزارش و حتل«
  »ىاخالق

  2٭٭نی سالطىمصطف1٭ىمحسن جواد

  دهيچک
 .در طول تايصخ اين رشـته اسـتدر حوزه فلسفه  ت اخالق از مباحث مهمياطالق و نسب

ق ي سـالىها، جوامع، آداب و رسوم و حتـ  تفاوت فرهنگن همچويىها افتهي مقهور ىبرخ
، بـه ى و اطـالق در حـوزه قواعـد و احكـام اخالقـيىگرا  هرگونه عام با نفى شده وىفرد

 ىهـا افتـهيت را نه تنها خالف ي نسبى گروه،در مقابل. ندا متمايل شده يىگرا ى نسبسوى
لسوفان يف. دانند ى مى، اعتقاد به آن را به ضرر افراد و مصالح عام اجتماعاند  دانستهىعقل

 را كاشـف از ى، احكـام اخالقـى عقلـىهـا افت و ديصىنيه بر اعتقادات ديمسلمان با تك
 مفـسر ،ى آملـىاهللا جـواد تيـآ. دهـستنن اصـول يـ بـودن اىجعلدانند و منكر  مىواقع 

  و نيـزل آني و نحـوه تحـصى بـه علـم بـشرجه، با توىلسوف اسالميه و فيحكمت متعال
در بلكـه  ـت در اخـالق ي هرگونـه نـسب،ى اصـول و احكـام اخالقـىت و جـاودانگيـكل

ـه ى و با ارجاع امكان شناخت احكـام اخالقـاند  كردهى را نفـ ىشناخت انسان  بـه تج
ن مقالـه بـا ذكـر يـا. انـد  را اثبات كـردهى اصول اخالقىريپذ  برهانو بودن ى، علمىبشر

هـا  ن مؤلفـهيـ را در نقـد ااين حكيم متألـهل ي، دالى اخالقيىگرا ى نسبى اصلىها مؤلفه
ايـشان ، مستندات ى بودن اصول و احكام اخالقى واقعاى به مبنجه و با توكند مىح تش

  . خواهد كردنيين اصول را تبيت ايبر اطالق و كل
ت و يـ، واقعىت اخالقـيـ، واقعى معرفتيىگرا ى، نسبى اخالقيىگرا ى نسب:هـا كليدواژه

  .ىارزش، اصول اخالق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . استاد دانشگاه قم*
  . دانشجوى كارشناسي ارشد فلسفه اخالق دانشگاه قم**
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  طرح مسأله
ـوط بـه  از نسبى بودن امرىمنظور امـر ديگـرى  اين است كه وجود آن به نحوى وابـسته يـا م
ن باشد كـه آن خاصـيت را تواند مرادمان اي اگر بگىصيم چيزى خاصيتى نسبى دارد، مى. باشد

 تصور كنيد شخصى در يک صبح بهارى از خانـه براى نمونه. اى درک كرد بايد به نحو مقايسه
منظور او اين است كـه گرچـه هـوا در مقايـسه بـا . »ًهوا نسبتا گرم است« و بگىصدخارج شود 

اين در بنـابر. تـر اسـت روزهاى اواسط تابستان خنک است، در مقايسه بـا روزهـاى اخيـر گـرم
حقيقـت . شـود ارجـاع داده مـىشـود،   ديگر كه با آن مقايسه مـىاى هألقضاوت نسبى، به مس

بنـابراين درسـتى . گيرد، بستگى دارد چنان قضاوتى، به موقعيتى كه در آن قضاوت صورت مى
نه تنها به دماى هواى فعلى، كه بـه دمـاى » ًامروز هوا نسبتا گرم است«و حقيقت اين گزاره كه 

  )see: moral relativism(. ى گذشته نيز بستگى داردروزها
ـه، ىپندارنـد بخـش اعظمـ ى است كه مـىدگاه كسانيد«ها  گونه قضاوت نيا  از تج
 ىارهـاي مع،به عنوان مثال.  استىگريز ديت، وابسته به چي واقعىا حتي ىابشه، اريسياند

 ىستا ساختار يسيهنگ  مواقع وابسته به ىصان، فرى برخ،قتيا حقي ىه، اصول اخالقيتوج
  .)relativism p:1( ».است

 ر وابـستهيـمتغ: مايسيـ ى دست مـى، به دو نوع عنصر اصلى نسبىها  گزارهىدر واكاو
)Dependent Variables(ر مستقلي و متغ .)Independent Variables(ن دو عنـصر، يـ فهم بهتر اى برا

 وابسته و ي متغxن الگو يدر ا. »y وابسته است به x« كه الگو كارگشا خواهد بودبيان اين 
yشود ى مستقل محسوب مي متغ.  

 ى ناشـx ى موضوعات مختلف بـه جـاىنگي، از جايىگرا ى مختلف نسبىرهايتفس
ه، اريسيتوان از اند ى مx ى به جابراى نمونه،. شوند ىم قـت، يت، حقيـ، واقعىابشه، تج

جـه يتوان استفاده كرد كه نت ى مىميه از مفاy ىن به جايهمچن. استفاده كرد... اخالق و
  . ...ن، قانون وي، فرهنگ، دىخ ىصان، دوره تايص، مانند خواهد بودىم قبلير از مفاهيآن غ

... ت ويـقـت، واقعي همچون اخـالق، ادراک، حقى موضوعاتيىگرا ىاگر مراد از نسب
از آنجـا . دخواهند بوx  ن گين موضوعات جاي، ايىگرا ى نسبى در ارجاع به الگو،باشد
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ن موضـوعات ي موضوعات اشاره شده است و اى گوناگونبه يىگرا ىن نوع از نسبيكه در ا
ن موضـوعات را يـابنـد، اي ىتحقـق مـ... ن وي همچون فرهنگ، ىصان، دىندر بستر عنارض

   .مينام ى م»ر مستقليمتغ« و ظرف تحقق آن را »ر وابستهيمتغ«
ک چـارچوب يـد در يـًق، حتمـا با همچون اخالى است موضوعاتى مدعيىگرا ىنسب
 ىک ثبـات نـسبيـ  داراىريـ عوامل متغاها در نسبت ب ن نگاه، چارچوبيدر ا. رنديقرار گ
:  مانندىم تصوري از مفاهىقيها تلف ن چارچوبي خود ا،قيک نگاه دقي هرچند در ،هستند
 Form of( ىوه زنـدگي شده ماننـد قـانون، شـىبند  طبقهىها ، برنامه)Worldview( ىنيب جهان

life(ست جهانم، يسي، پارادا )Life world(مانند ىصان، فرهنگ، دوره ى واقعىها  و چارچوب 
  . هستند...ن وي، دىختايص

بـر بيـشتر كننـد،  ى مـوگـو گفـت يىگرا ى از نسبىت نوع خاصي مردم درشاره نسبىوقت
گـاهى نيـز  ؛ىت اخالقـي ماننـد نـسب،دن دارىريكنند كه كاركرد متغ ىتمركز مهايى  مؤلفه
 و ى، ىصـانىت فرهنگـي همچون نسبيىگرا ى مورد توجه آنان عوامل مستقل نسبهاى مؤلفه

هـاى  مؤلفـهدو قـسم از   هـربـه توجـه منـدازي، نيىگرا ىر كامل از نسبي اما تفس است؛...
  .است) ريمستقل و متغ (يىگرا ى نسبىاساس

 همـه .دارد ىا ژهت رضـيـن فاكتورهـا اهميـک از ايـن هـر يـل روابـط بين تحليهمچن
 بلكـه اغلـب بـه  نيـستند؛ وضـوح و نظـم مـورد انتظـارداراى يىگرا ى نسبىها چارچوب

ز غافـل بـود كـه يـن نكتـه نيد از اي نبا،به هر حال. شوند ىان ميصورت آشفته و مبهم نما
ا قابـل تـصور نخواهـد هرد كه بدون آنيگ ىفرض م شي را پيىها تي، واقعيىگرا ىخود نسب

 ،ت نداشته باشـديوه استدالل واقعيا شيم، اعتقادات يمانند مفاهعواملى اگر  چراكه ؛بود
ن اگـر تكلـم يهمچن. ز گردنديگر متماي از آنها از همدىتوانند با توسل به برخ ىها نم گروه

 گوناگون منجـر بـه اخـتالف در نحـوه ىها  مختلف و تعلق داشتن به فرهنگىها به ىصان
ن يـ وجـود داشـته باشـد كـه بىنـي عىلـيد داليـرت بان صوي در ا،دن خواهد شديشياند

دن ارتبـاط برقـرار يشيـوه اندي خاص، با شىداشتن فرهنگبا ا ي خاص ىا صحبت به گونه
   )relativism, p:10( .كند
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خ  بـه تـايصىبـا نگـاه.  داردىها سابقه طوالن ىن نوع اختالفات و گوناگونياز اسخن 
ان مطـرح شـده يسطائيـتوسـط سوف و در آييـن  قبـل از سـقراطيىگرا ىم كه نسبيابي ىدرم

 امعنـ ىز مـستقل از انـسان را بـيـ هـر چ،سته به انـسان دانـستهز را وابيآنها همه چ. است
ن يـ اه افالطـون بـمـائوسيتان سقراط و پروتاگوراس در رسـاله يمگفتگوى . پنداشتند ىم

  . نكته اشاره دارد
ز اسـت و از يـار همـه چيـن باور بود كه چـون انـسان معيپروتاگوراس بر ا«

 ىنـيقـت عيچ حقيـ ه،نظـر دارنـد گر اختالفيكديها با  گر انسانيطرف د
ـي ىا نادرستي ىم درستيله آن بتوانيوجود ندارد تا به وس  را ىه فـردک نظ

  .)the nature of Moral thinting, p:92(».مين كنييتع
ن نـوع آن بـه ت ىاست، افراطمشهور  »ى معرفتيىگرا ىنسب«ت كه به ين نوع از نسبيا

  .دشمار می ىنسبرا ق ي چرا كه همه حقا؛ديآ ىشمار م
 درشاره جهان ىشمول  و جهانىقت كليا حقيچ معرفت يشان هيده ايبه عق

ک سـو، يرا از  يس؛ گوناگون استىرهايجهان در معرض تفس. وجود ندارد
 از ىا گــر، مجموعــهي دى اســت و از ســوى ذاتــىهــا ىژگــخــود فاقــد رض

ح يارهـا تـرجير معي بـر سـاىعي كه به لحـاظ مابعـدالطبى معرفتىارهايمع
  )١٣٨٨، نسبيت اخالقى، نماها و مبناها(. ، وجود نداردداشته باشد

 هـا نـهيگـر زميت در دي نـسبىل نفـيـ به دلى اخالقيىگرا ى است كه نسبىن در حاليا
  . مبراستى معرفتيىگرا ى بر نسبهاى وارد شده از انتقاد ـر از اخالقيغ ـ

 x ىو از نـوع الگـى اخالقـىهـا ن اسـت كـه گـزارهيـ اى اخالقـيـىگرا ى نسبىادعا
ن صـورت، يـ در ا،شـوند ىافـت مـي وابـسته ي متغگونه ط بهي در تمام شراىعني ؛باشند ىم
 اعمـال ى و بـدى است خـىضى كه مدعدانست ىدگاهي را دى اخالقيىگرا ىتوان نسب ىم

چ يـگر متفاوت است و هي به جامعه دىا ا از جامعهيگر ي به شخص دى از شخصىاخالق
خ وجـود  از تـايصىا چ برهـهي در ه،آور باشد  بشر الزامىرا كه بىشمول ار مطلق و جهانيمع

شـمول، بـه  ار مطلق و جهـاني وجود معى نف)discovering right and wrong. P.14( .نداشته است
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از  ــ ى واقعىها چارچوبا وابسته به ي، ىاصول اخالقهمه انجامد كه اعتبار  ىن معنا ميا
 ىهـا ا منتسب به چارچوبيباشد  ى مـ ...ن، قانون و يجمله شخص، جامعه، فرهنگ، د

كـرد را از هـم تـوان دو نـوع ررض ى مـيـىگراىات نسببه هر حال، در نظ.  استىتصور
  : كردتفكيك

  هـر فـرد،ىرند كه برايپذ ى ميى را تا جاى اخالقيىگرا ى كه نسبىدگاه گروهيد) الف
تـک افـراد قابـل   رش تکي با پذى اصول اخالقى قائل شده و معتقدند تماماى ژهمالک رض

  .د بودنه خواهيتوج
 ىهـا هـا و گـروه هـا، فرهنـگ  را بر اساس تمـدنىت اخالقي نسبايده كسانى كه) ب
 ى فرهنگـ-ىرش اجتمـاعي بر اساس پذى بزرگ دانسته و معتقدند اصول اخالقىاجتماع

  )Ibid( .ه استيقابل توج

  ى اخالقيىگراىانواع نسب
  :گر قرار دارنديكدي كه در طول ه در اخالق مطرح شديىگرا ىسه نوع نسب

  )Descriptive Relativism( گرايى توصيفى نسبى. ١
ا افـراد گونـاگون، اصـول يـ هـا ن اسـت كـه فرهنـگيـ اىفي توصيىگرا ى مراد از نسب

.  با هم در تضاد هـستندىول اخالقن اصي اى گاهى دارند كه حتى متفاوتىادي بنىاخالق
 كـه در ىديـ رسـوم و عقاى اسـت بـه گونـاگونى كـافيـىگرا ىن نـوع نـسبي اثبات اىبرا
ـ،ک جامعه وجـود داردي در درون ى جهان و حتىجا ىجا  Moral relativis( .سته شـود نگ

m,p:4( ىيـگرا ىل اثبات نسبي آن را دلىروست كه برخ ني از اىفي توصيىگرا ىت نسبياهم 
 ىگر تنـوع و اختالفـات اخالقـ  نشانيىگرا ىن نوع نسبيا. دانند ى مى و فرااخالقىهنجار

گـر ي در دى اخالقـيـىگرا ىمورد ادعاست و اگر نتوانـد خـود را اثبـات كنـد، اثبـات نـسب
  . ها دچار مشكل خواهد شد نهيزم

  )Normative Relativism( ى هنجارىيگرا نسبى. ٢
ر يـ غىهـا ا ارزشيـ و ى هنجـارى از ادعاهـاىا  دسـته شـامليـىگرا ىن نوع از نسبيا
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ک ي ا استدالل، فقط در نسبت بىارهايا معي تفكر ىها  روشبا اين محتواست كه ىتج
ن اصـول يبنـابرا. ا كاذب هستندي صادق  وا نادرستيا غلط، درست يح يچارچوب صح

 ى اخالقـى واقعـىهـا  بلكه ارزش؛رندي قرار گىاب مورد اريسىتوانند به سادگ ى نمىاخالق
ک يـ ىآنچه برا )relativism, p.5(. د بودن قابل فهم خواهى اخالقىها نظاممقايسه با تنها در 

ارزش و  ى بىگريا جامعه دي شخص ىبراچه بسا شود،  ى مىا جامعه ارزش تلقيشخص 
  . ضد ارزش باشدىا حتي

  :  كردىزيص ى سه اصل پى هنجاريىگرا ى نسبىتوان برا ىح مين توضيبا ا
 مـورد قبـول ىگران بـر اسـاس نظـام اخالقـي دىها  درشاره ارزشى اخالقى داور.يك

 .ستيًخود، اخالقا درست ن

 . خود آزاد هستندىافراد و جوامع در انتخاب اصول اخالق. دو

ـيد دي باىا هر فرد و جامعه. سه ـىا هگران را كـه نظ  او ىه اخالقـ مخـالف بـا نظ
  .نها احترام بگذاردد و به انتخاب آندارند، تحمل ك

  )Metaethical Relativism( گرايى فرااخالقى نسبى. ٣
 ،ن دارنـدياديـ و بنى اساسىها  كه تفاوتى اخالقىها ان نظاميدگاه، در مين ديطبق ا

ـ.ه باشـدين توجا بهتيقت ي حقىتواند دارا ىک نظام ميش از يب ، ىر افراطـ بنـا بـر تق
 يـىگرا ىن نـوع نـسبيـبـر اسـاس ا. ه هـستنديـتوجن  بهتىا دارايها درست  همه نظام

دگاه بـر آن ين ديا.  كردىر معتبر تلقي را غانگري را معتبر و د ىچ مكتب اخالقيتوان ه ىنم
 ىكي ىه عقالني توجى براىوه معقول و معتبري، شى اصلىاست كه در مورد احكام اخالق

 و متعـارض، مثـل ى ممكن است دو حكـم اصـلدر نتيجه.  وجود نداردىگريدر مقابل د
  )٢٢٨فلسفه اخالق فرانكنا، ص (.  داشته باشندىكساني اعتبار ، آنى عدالت و بدىخىض

 به معتقدان. پردازد مى مختلف ىها دگاهيگرا به قضاوت درشاره د ىن مرحله، نسبيدر ا
ا توافـق و يـقه فـرد يا سـليـ اعتبار احكام اخالق را بـه احـساس ،ىاخالق  فرايىگرا ىنسب

هـا را   كـه آنىا ا جامعـهيـ فـرد ى را تنهـا بـراىجمع نسبت داده، احكـام اخالقـقرارداد 
 .ن معنا كه اعتبار عام و مطلق ندارندي بد؛شمارند ى معتبر م،اند رفتهيپذ
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  ى اخالقيىگرا ى نسبى اصلىها مؤلفه
كـار آن بـه  اعتقاد بـه ىل برايدلمثابه  است كه به يىها  عناصر و مؤلفهى دارايىگرا ىنسب
 در ى سـعپرداخته ون عناصر ي از اىبرخبه  يىگرا ىن نسباهر نحله از معتقد. شود ىه مبرد

  : ذكر كرديىگرا ى نسباىتوان چهار مؤلفه بر ى مىبه طور كل. اند  خود نمودهىاثبات مدعا

  شمول  وجود معرفت عام و جهانىنف. ١
از ناپـذير  جـدايىجـزء م، يـدان ىمـكـه م ا ادعا دايصيم يدان ىهر آنچه را مدر اين ديدگاه، 

ا يـتواند به صورت عـام  ىن نميبنابرا.  استىط فرديدگاه و شراي دىخ، فرهنگ و حتتايص
ت و يـ از فلسفه است كـه بـا ماهى بخشىشناس معرفت.  خاص مطرح شودىبدون بستر

ه، كـه يـ توج وت، مالکينيقت، عيده، حقي مانند عقى معارف؛ه معرفت سروكار دارديتوج
 . از اسـتيـت مـورد نيدن شكاكي به چالش كشىن براي و همچنىمعرفتک فاعل ي ىبرا

(The Problems of philosophy, p. 138)  
 را به حسب زمـان، مكـان، )Truth( »صدق« يا )Knowledge( »معرفت«گرايى معرفتى،  نسبى

يت و اعتقاد شخـصى، امـرى  وجامعه، فرهنگ، دوره تايصخى، چارچوب يا طرح مفهومى  ت
 وابسته به ارزش و اهميـت يـک يـا ،شود كه آنچه معرفت شمرده مىاى  گونه به ؛داند نسبى مى

 از آن ،شـوند ، امور نسبى تلقى مى»صدق«و » معرفت«بدين ترتيب اگر . چند متغير فوق است
هاى مختلفى از اصـول پيـشينى و  ها، جوامع و ديگر امور متفاوت، مجموعه روست كه فرهنگ

نش   و بـىااى خنث پذيرند و شيوه بى دعاوى معرفتى مىمعيارها را براى اريسا طرفانـه بـراى گـ
گـرا آن اسـت  رو ادعاى اصلى نـسبى از اين. يكى از اين مجموعه معيارهاى بديل وجود ندارد

 حـسب معيارهـايى كـه در ربـ )Epistemic claims( كه صدق و توجيـه عقالنـى دعـاوى معرفتـى
  . نسبى است،ودر گونه دعاوى به كار مى اريسابى اين

  )ىت اخالقي واقعىنف(شمول   و جهانىار كليعدم وجود مع .٢
.  وجـود ندارنـد)Moral facts( ى اخالقـىهـا تيـ، واقعىدگاهيـن ديبه گمان طرفداران چن
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. گر را نادرسـت سـازدي د گونه عمل را درست و ىا وجود ندارد كه نوعي در ذات اشىزيچ
  و احتـرام ير قابـلا غيز قابل احترام يچ چيه« : ود كهبعقيده ن يرهون بر ايوژن، پيبه قول د
 بـر آن ى به طـور كلـ او.)lives of Eminent philosopheres, p. 475( ».ستيا ناعادالنه، نيعادالنه 

   كـه حـاكم بـر اعمـالىيست، جز آداب و رسوم و قراردادهايً واقعا موجود ن ىزيبود كه چ
ش از يـست و بيـ ن كه عادالنه باشـد، ناعادالنـهش از آني بىزيچ چيه«را ؛ يس استانسان

  )Ibid(.» ستير قابل احترام نيآنكه قابل احترام باشد، غ
ال و يـ بـر امىاخـالق را مبتنـتـا  را بـر آن داشـت ى برخـ،يىهـا دگاهين ديوجود چن

   :سدنىص ىوم ميه .ن افرادنديوم از جمله ايد هىصيتامس هابز و د.  بدانندىاحساسات فرد
ست يـ نىزيـد، مرادتـان چيخوان ى را شرورانه مىا خلقي ى عمل كهىهنگام
تـان  عـتيسـاختار طبدليـل ا خلق، بـه يعمل   نكه با تأمل درشاره آنيجز ا

  (Selby-Bigge, 1889, p. 469)  .ديكن ىا حس مي آن احساس ٔدرشاره ىسرزنش
ز  ابـراى ورا،ى اخالقـىتـيم كـه واقعيـ بـسط دهچـنينم يتـوان ىوم را مـيـن گفته هيا

ان آنهـا يـا در ميـآبرشمايصم،  عالم را هاى تي واقعىاگر ما تمام. احساسات وجود ندارد
ک يـل يتر، در تحل افت؟ به طور واضحي... ، عدالت و ى، بدى به نام خىضىزيتوان چ ىم

دن كـودک و ي زجـر كـش،شـود ىده مـي آنچه به وضوح د،ىآزار  مانند كودکىعمل اخالق
شـود،  ىان مالحظه نمـين مي كه در اىزيتنها چ. دن است او، عمل شكنجه و زىادهاف
ن يـ بـا مـشاهده اىن است كه برخـي ا،توان گفت ى كه مىزيت چينها. بودن است» بد«

 خـود ىحتـشـايد  حـال آنكـه كننـد؛ ى و انزجـار مـىاحـساس نـاراحتدر خـود ت يواقع
 قبـول  فـرضان است كـه بـي اىاشكال بعد. ن احساس را نداشته باشديانيز گر  شكنجه

تـوانيم  مـىافت؟ مـا يتوان به آن دست  ى در پس پرده وجود دارد، چگونه مىتينكه واقعيا
ن ادعـا يـتوان هم ىا مي آبررسى و مطالعه كنيم؛ اماها  شگاهي را در آزماى علمىها تيواقع

   داشت؟ نيزىات اخالقيرا در مورد واقع

  ى اخالقىها ت گزارهيشک در ماه. ٣
سه آن بـا يـ و مقاىک گـزاره اخالقـيه با هدر صورت مواجگىصند  مىده ين عقيطرفداران ا
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 ى واقعىاي از سنخ قضاى اخالقىها ا گزارهيآ: ديآ ىها، چند پرسش به وجود م گر گزارهيد
 ىا از امـور اعتبـاريـ آند،ستهـ ى اگر اعتبـار؟ى اعتبارىايا از نوع قضاي ندسته ىو خارج
 و ىنشه تكـىص است كـه يصـىا از اعتباراتيارد، ِ به اعتبار معتبر دى كه تنها بستگندا محض

 ى اخبـارىهـا  از سـنخ گـزارهى اخالقىها  گزاره،د؟ خالصه آنكهن دارىمنشأ انتزاع واقع
معتقدنـد آنهـا .  را نـام بـرد»گراهـا عاطفه«توان  ىن نحله ميروان اي؟ از پيىا انشاي ندسته
ات يـواقعآن را ان آنچـه مـا يكم ب ا دستيات يان واقعي ب، ىصانى اصلى از كارشردهاىكي
 از مـن قـرار ىک متريز در فاصله ين ميا «: ميم بگىصيتوان ى، مبراى نمونه.  است،ميدان ىم

ا كـاذب يـا صادق است ي در هر دو مورد، گفته ما .»وان استي از حىانسان نوع«و » دارد
  .، انتقال اطالعات به شنونده استيىها ن گفتهيو غرض از چن

دروغ «: مي بگىصىبه كسمانند اينكه . ز وجود داردي نىگريان اغراض د كارشرد ىصدر اما
 ىخواهـشتنهـا . ستيـً اصال گـزاره ن؛ بلكه صادق است و نه كاذب ن گفته نهياكه » نگو

 ؛ستيـ غرض از آن انتقال اطالعات ن و فرق داردى قبلىها  با گزارهى به طور كل است كه
ن بـر نف«م يبگىص» دروغ نگو «ىنكه به جايا اي . است ديگرىر گذاشتن بر رفتاريبلكه تأث

 غـرض از آن فقـط ؛ بلكـهن نوع گزاره، نه ناظر به واقع است و نه درخواسـتيكه ا» دروغ
  .  است دگاه و احساساتيابراز د

 درشـاره ىهـائ تيـ واقعىها، حتـ تيان واقعي بى برا ـىايگر  عاطفهبربناـ ىصان اخالق 
ر گذاشـتن ي تأثى است برا ىً بلكه اوال ابزار؛رود ى كار نمنده بهها و احساسات گىص نگرش

 تـو را از خواهـد مـى»  ى كـار را انجـام دهـ د آنيتو نبا«د  بگىصىها؛ اگر كس بر رفتار انسان
 واقـع؛   ناظر بهىا ک درخواست است تا گزارهيه يشتر شبين بيبنابرا. انجام آن كار باز دارد

گفـتن . رود ى ابراز احـساس بـه كـار مـىًا براي ثان.» دهنآن كار را انجام  «  گفته استاگىص
 ؛»  مخـالفمىمن با نژادپرست « ست كهينگفته ن ي، مانند ا  است نادرست»  ىنژادپرست « نكهيا

 ى اخالقـىها ح، گزارهين توضي با ا.»ىن بر نژادپرستنف«است كه سخن   نيبلكه مانند ا
انگر احـساسات و يـبتنهـا هـا  ن گـزارهيـچراكه ابرشمرد؛  يى انشاىها د از نوع گزارهيرا با

  .باشندى مى ناظر اخالقِعواطف
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  ) د و هستيبا( ت و ارزشين واقعيعدم ارتباط ب. ٤
  :  استتي اهمىت و ارزش از سه منظر داراين واقعيارتباط ب
» د و هـستيبا«ا ي» ت و ارزشيواقع«به اين معنا كه آيا ؛ ى لحاظ معناشناختاز) الف

   داشته باشند؟ ى در پى مشتركىمعناتوانند  ىم
 ى واقعـىهـا ن گـزارهيتوان ب ىا مي آگونه كه ؛ بدين بودنى و اعتبارىلحاظ واقعاز  )ب

 ارتبـاط برقـرار ند،ستهـ ى اعتبـارى كه امرى اخالقىها د با گزارهنده ىكه از خارج خبر م
   هست؟ىا ت و اعتبار رابطهين واقعيبآيا كرد؟ 
 هاديـ و باهـا ن هستي بىديتوان رابطه تول ىا مي كه آان معني به ا؛ىلحاظ منطقاز  )ج

 )٢٢مسأله بايد و هست، ص (گر استنتاج كرد؟يدكيت و ارزش را از يتوان واقع ىا ميدا كرد؟ آيپ
شتر مـورد ي بىخد گفت آنچه به لحاظ تايصيها با ها و هست ديگانه با  به روابط سهبا توجه

. ها بوده است ها از هست دي باى استنتاج منطق،قرار گرفتهلسوفان اخالق يبحث و جدل ف
  )٢٥ص همان، (

باره نگاشـته و در  ني در اى متن مختصرىو. گردد ىوم برميد هىصين بحث به ديمنشأ ا
  : ن است كهي اى وىادعا. ن مسأله را طرح كرده استيآن ا

لـب ن مطيـم، بـه ايـا  كه تا كنون بـه آن برخـورد كـردهىدر هر نظام اخالق
م كـه متفكـران فلـسفه يـا ان فلسفه گوشزد كـردهافته و به دانشجىصيوقوف 

ها با روش و ىصـان متـداول و  اخالق در طرح و بحث مسائل خود تا مدت
وه معلوم و مـشخص يپرداختند و همه جا با ش ى فلسفه به گفتگو مىمعمول
  همـان   و ازكردنـد مـى ى خدا را بررسى، نخست مسأله هستىشياند فلسفه

ـ، فلسفهى همان روش معمول  ق و مطابقط ات خـود را  مطالعات و نظ
 امـا ؛داشـتند ىها ابراز م  انسانى اختصاصىها ص و خصلتيدرشاره خصا

ن يـم كه ايابي ىار مي با تعجب بسىناگهان به محض ورود در مسائل اخالق
 ىهـا  از رابطـهىگـر اثـريگـردد و د ى با فلسفه دگرگون مـى هماهنگِروش
ا و مـسائل يل قـضاي كه به طـور معمـول در تـشك»ستياست و ن« ىمنطق
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 ،شهيـستم انديـن سيـخورد و در ا ى به چشم نم،شود ىفلسفه به كار برده م
تـه فيا سـازمان نىستيـ و نباىستيـست كـه بـا بايـ نىا ا مسألهي  هيچ قضيه

  (A Treatise of Human Nature,p.335)» ...باشد
 ى از كـالم وى ارائه شده است كه مفاد متناقضىوت متفاىرهايتفس ومين سخن هياز ا

ن يـ اىا گىصـىن برداشـت از سـخنان وتـ حيرسـد صـح ىبه نظـر مـ. اند استنباط كرده
 ىدر نظـر و. هاسـت  گـزاره از دو دسـتهىقت است كه او درصدد انكار ارتباط منطقـيحق
وط به هستىها د كه گزارهينما ىب ميعج ل يـتوانند دل بى و مرتبط با احساسات آدمى م

وط به طبِو سند مسأله بايـد ( . باشندىا احكام اخالقي ىعت آدمي صحت و سقم احكام م
 از معتقدان به وجود ىاريوم مورد استشهاد بسيسخنان هامروزه رو  ني از هم)٣٩ ص و هست،

 .  استىستي از نوع باىها  و گزارهى از نوع هستىها ن گزارهي بىگسست منطق

  ى اخالقيىگرا ى از نسبى آملى جواداهللا تي آىاباريس
االرواح  ، اخـالق را بـه مثابـه طـبىه علم اخالق به علـم پزشـكيتشبمقام  در ايشان

 بلكه بـر ،ستيقه ني سلى از روى پزشكى و بدىطور كه خىض همان: ديفرما ى م، كردهىتلق
ز بـر اسـاس تجـرد روح و يـ نى مـسائل اخالقـى و بـدىاساس علم و علت است، خـىض

مبـادى (. ر استيپذ ت است، برهانيقه؛ و چون بر اساس واقعي سلىت است نه از رويواقع
  )٢٨: ، صاخالق در قرآن

 ى، داراىن نگرش كه انسان عالوه بر بدن مـاديشتر با اي ب،ف از اخالقن نوع تعي ا
او هميـن نفـس ات انسان و منـشأ ادراكـات ي اصل ح.ز هست، تطابق داردينفس مجرد ن

 مختلـف نفـس و ىهـا  حالـتى كه بـه بررسـىشان، دانشين از نظر ايبرابنا. استمجرد 
ده يـا علـم اخـالق ناميـاالرواح   طـب،پـردازد ى درمـان آن مـى آن و چگونگىها ىماريب
  . توجه داردىآدمو جسمانى  ىاالبدان كه به بعد ماد  در برابر طب؛شود ىم

  ي معرفتييگرا يل و نقد نسبيتحل
 ى، ابتـدا مبنـايـىگرا ى و رد نـسبىات اخالقـيـاثبـات واقع ى بـراى آملـىاهللا جـواد تيآ
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 را ىات اخالقيو سپس با ارائه ادله خاص، واقعكشد  به چالش مى را ى معرفتيىگرا ىنسب
  :داند نمىت ي جز سفسطه و شكاكىزي را چى معرفتيىگرا ىشان نسبيا. دينما ىاثبات م

 ىق خـارجينكـه در ابتـدا منكـر حقـايرغـم ا ىان علـيـگرا  از حسىاريبس
ل دچـار ين قبي از اىتي تأمل به ورطه سفسطه و شكاكى بعد از اندك،نبودند

ت حـسى را تنهـا راه ن اسـت كـه آنهـا شـناخيـل مطلب ايدل. اند دهيگرد
دند تـا يكوشـ ىن معنـا كـه مـيـ به ا؛دانستند ى مىت خارجتماس با واقعي

 ى حسىها هد دادم و تجيا از راه تعميم و ي را به طور مستقىم بشريمفاه
 نظـر كــرده و ى حـسىهـا  چـون بـه داده،ن اسـاسيـ بـر ا.نـديه نمايـتوج

 ،ك را مـشاهده كردنـدي هر ىز خطاهايافتند و ن آنها را ديصىها تيمحدود
عت در آينـه ( ت شناخت در ارائـه جهـان خـارج شـك نمودنـديبه مصون شـ

  .)٢٧١، ص معرفت
انـد كـه   را پرورانـدهىات نظ،ىفت معريىگرا ىز در مقام دفاع از نسبيد نيلسوفان جديف

  : استكردهبندى دسته را در چهار صورت ايشان آنها
   بـودن فهـم بـشر، از فعـل و انفعـاالتىه نـسبيتوجدر جهت دگاه، ين ديدر ا)  الف

ا يـ ى اثبات مادىد، برانباش ىشه در ذهن مي حدوث اندى براى كه از زمره علل قابلىماد
  .اده شده است بودن دانش استفى و عصرىنسب

نـه توسـعه ي كه زمىا رواني ى اجتماعىها زهياز انگبر شمارى د ي با تأك، نظر ايندر) ب
ن معنا كه هر ي به ا؛ب شده استي هدف فوق تعق،آورند ى را فراهم مىمتناسب علمآراى 

 گذشـته ىهـا فرض شي در قالب پ،دي قبل از آنكه در ظرف فهم درآ،دي جدىافت علمديص
د و نباشـ ى نمـىت خـارجيـ انـسان هرگـز واقعى علمـىهـا افتهين يبنابرا. ابدي ىسامان م

  )٢٧١و٢٧٠همان، ص ( .ابدي بشر  تحقق ىتواند بدون تصرف ذهن ى نمىت خارجيواقع
 و رد ىخ شـاهد دگرگـونه اسـتوار اسـت كـه در طـول تـايصيـن پايـه بر ان نظي ا)ج

ر و تحـول در ييـن تغيـا. ميپنداشـت ى مىنيقيم كه آنها را يا بودهگوناگونی ات و علوم نظ
ن هـر مجهـول، يي وجود مجهوالت فراوان است و تـبىا، گىصى بشرىها افتهيها و  شهياند

   :دهد ىر قرار ميين را در معرض تغيشي پىها دانش
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 اسـرار ىسر است كه تمـامي تنها آن زمان مىت خارجيفهم مطلق هر واقع
ع مجهـوالت برطـرف يـمرو مـادام كـه ج نيـ از ا.جهان آشكار شده باشند

 بلكـه ؛توان اعتماد كـرد ىك از علوم به طور مطلق نمي چي به ه،نشده است
ر ييـ و تغىن در انتظـار دگرگـون نـىصىهـا ش دانشيدايهمواره با احتمال پ

  )٢٧١همان، ص (. د بوديز باين نيشيعلوم پ
ه  بـ؛دهـد ى را شـكل مـىت معرفتيه نسب صورت چهارم نظ،ه قبلق دو نظي تلف)د

م يافـت مـستق مـانع از ديص،ني پـسىهـا ن و هـم دانـشيشيـان كه هم معلومات پين بيا
ت تنهـا معرفـت فاقـد هىصـ    نـه،ن گـروهي اىبر اساس مبنا«. شوند ىت ميقت و واقعيحق
 در ىم جزئـين معنا كه مفاهي به ا؛ استىت جمعيقت و واقعيك حقي بلكه ، استىفرد

ونـد و انـسجام ين پيـ ا.ابنـدي ى خـود را بـاز مـىم معنـايگر مفاهي با دىك ارتباط جمعي
ع عناصـر آن يـ بـه جم،ديآ ىش مي پى را كه در مجموعه معرفت بشرىريي هر تغ،كيارگان

 ىن منظومـه معرفتـيـ سـاخت و سـازمان ا،كنـد ىدا مير پيي آنچه كه تغ.گرداند ىمنتقل م
 موجـود در م سازنده آن و مـدار عناصـري نقش مفاه،ن مجموعهير ساخت ايي با تغ.است
د خـود را در ي جدى هر مفهوم معنا،ريين تغيشود و همراه با ا ىز دگرگون و متحول ميآن ن

  )٢٧١ ،همان، ص( ».ابدي ى باز م،دا كرده استيم پيگر مفاهي كه با دىنسازمان نىص
 است كـه او را از ىت فهم و شناخت بشري قبول نسب،ات چهارگانهوجه مشترک نظ

 هرچنـد ؛ت دارديشه در سفـسطه وشـكاك يصـ،ن نوع تفكـريا. دارد ىقت بازميافت حقديص
 چـرا ؛ن تفكر آشكار استيبطالن ابنابراين . بدانندآن  از ىه خود را مبران نظيان ايداع

 ىده مـاديـک پديـ علـم بـشر را چـه  ـ باشدى بودن فهم بشرى قائل به نسبىكه اگر كس
و برآينـد فعـل  انـسان را ىهـا فتـهاي بـودن ذهـن، ىبدون در نظر گـرفتن مـادچه بداند و 
 خود بـه ادعاهاىاثبات براى تواند  ى هرگز نمـ ن قلمداد كنديشي پىها شهي اندىها انفعال

ـي اكه اعتماد كند ىت خارجيقت و واقعيحق ن نـوع يـ اىگـر بن همان وجـه خـود تخ
 ت اسـن تفكـر وارد دانـستهي حدود چهارده اشكال بر اى آملىاستاد جواد. هاست شهياند

   :ميكن ىها اشاره م  از آنىكه به برخ
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ن يـه ا بـ،ن نوع از تفكر اسـتين اشكال وارد بر ات وجود علم و مفهوم آن، بزرگ. ١
ن يـز بيوجـه تمـاو هميـن ت آن اسـت يـ و مرآتىگر تي علم حكاىصه ذاتيان كه خصيب

بت بـه توانـد نـس ىن مفهوم علم با حفظ عنوان علم بودن نمي بنابرا.باشد ىجهل و علم م
ن يـر در اييرا هرگونه تغ يس؛كند رييت خود تغي گوناگون در ارائه و حكاىها ا زماني طيشرا

ت يـک واقعيـم ينكـه بگـىصي مگـر ا؛شود ى آن مىصه ذاتين رفتن خصي موجب از ب،مورد
 آشـكار شـدن ابعـاد ىعنـي ،ر و تحـول در آنييـباشد و تغ ى ابعاد گوناگون مى داراىعلم

 علـم گذشـته و حـال را ،توان به صـورت مـسامحه و مجـاز ىرت من صوي در ا.نهفته آن
عـد ُست كه علم گذشته نـسبت بـه بي نىن صورت شكير ايدر غ.  خواندىا نسبيمتحول 

ت مخـتص بـه خـود يز در حكاينآينده ت همچنان ثابت است و علم ي از آن واقعىخاص
  .  نخواهد كردىرييتغ

 ثبات و دوام علـم ،شوند ىدن علم اقامه م بوىر مادي كه بر تجرد و غىليتمام دال« .٢
  )٢٧٩همان، ص (» .كنند ىز اثبات مي نبودن آن را نىا نسبيو 

از آنجـا كـه نفـس .  اسـتىل تجرد علم، حضور آن در نزد نفـس بـشرياز جمله دال
.  باشـدىر ماديد مجرد و غيز باي و مجرد است، مظروف آن نىر مادي ظرف علم غ،انسان
داشـت؛  را مـى ى امور مـادىها ىژگ رضبايدبود،   ى از امور مادىلمن اگر ادراک عيهمچن
 است يىها ىژگنها رضيا. ندست هر قابل انفكاک از آني و غى كه مالزم با امور مادىخواص

كه علم از آن جهـت كـه علـم  ى در حال؛ مانند انقسام،شود ىافت مي ىكه در هر امر ماد
  .ستي قابل انقسام ن،است
 قالـب ،ى قبلـىهـا  باشـند و داشـتهاهـ فـرض شيـجه پي نتىف بشراگر تمام معار .٣

 ى قبلـىها شهي متناسب با اندىديشه جدي هر اند، بايدل دهنديد را تشكي جدىها شهياند
ر و تأثر هر مقطع آن ي باشند كه تأثىج تديصنيزشرفت علوم ي و پى علمىها باشد و حركت

 ىديـ جدىهـا شهيـد اندي كه هرگز نبان معناي به ا؛نده باشديمتناسب با مقطع گذشته و آ
 در ؛ را نقـض كنـدىشه قبليا آنكه اندي گذشته نباشد ىها شهيدا شود كه متناسب با انديپ

 ىديـ جدىهـا افتـهي فـراوان بـه ىهـا فـرض شيرغم داشتن پ ىعل  كه دانشمندانىصورت
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. نـىصن انجاميـده اسـت بـه معـارف ىابي دسـتو ى قبلـىها هي ابطال فرضبهند كه اهديرس
  .ندست هها افتهين ين و اصالت وجود صدرا از جمله ايشتيت انيک، نسبيانقالب كپرن

ن اسـت كـه حركـت و تحـول در يـاند ا گراها مرتكب آن شده ى كه نسبىا مغالطه. ٤
  :اند ت دادهيعالم را به حركت در علم سرا

ْنفس آدم  بـا ،ةالحدوث استيعت نشأت گرفته و جسماني كه از عالم طبىَ
 مختلـف ىهـا دن به مقـامي مراتب گوناگون كمال را تا رسىهرحركت جو

ده و بـا يد و تا آن زمان كه به تجـرد كامـل خـود نرسـينما ى مى طىروحان
 هر چند كه ؛ماند ىد باز نمي جدىها ل مقامي از تحص،ماده در ارتباط است

 از ى بعـض،آمـده  بـه دسـتىهـا  از كمـالىت برخـيل خصوصيگاه به دل
ر عوامـل و ين حركت مـستمر كـه تحـت تـأثي ا.دهد ى ممراتب را از دست

 ،شـود ىجاد شده و در اشكال و صور گونـاگون ظـاهر مـيط مختلف ايشرا
  )٢٨٢همان، ص (. آورد ىز فراهم مي را نىش كماالت علميداينه پيزم

ط يازهـا از شـراي متناسـب بـا آن نىهـا زهيـ و انگى و اجتمـاعى مختلف فردىازهاين
ل ي تحـصى متفـاوت را بـراىها تالشيسرا  ؛وم گوناگون هستندل علي تحصىمختلف برا

ر ي مغـاىل علومي تحصىا آنكه مانع تالش برايكنند  ىجاد ميازها ايعلوم متناسب با آن ن
  .گردند ىم

 است و آنچه متناسب با شـرائط گونـاگون ىخشود و تايص ىآنچه در متن زمان انجام م
 ىِ عالم آنگاه كـه بـه مطلـوب علمـ؛ اما استِ عالمىها ها و تالش ، حركتيابد مىر ييتغ

ق بـر زمـان و يابد كـه فـاي ى دست مىقت ثابتي به حق،خ گذر كرده از تايص،ابدي ىخود بارم
  . مطلق است

ش يـک منظومـه پيـ دور و تسلـسل در ،ى بودن تمام معارف بـشرىدر صورت نسب. ٥
  :واضح استبطالن آن كه خواهد آمد 

 ىت عناصـر آن از هـىصىافـت كـه تمـاميوان ت ى را نمىا چ منظومهيهرگز ه
 ىا عناصـريـ عنـصر و ،ان هـر مجموعـهي بلكه در م؛ برخوردار باشندىنسب
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ْاست كه از وجود نفس را هر نـسبت كـه بخواهـد  يس؛ و مطلق برخوردارندىَ
ك يـازمنـد بـه ي است كـه در بـود خـود نىا نسبت اشراقي ،دا كنديتحقق پ

ر يـت غيـ بر دو ماهىست كه متك اىا نسبت مقوليقت مطلق است و يحق
 مـرتبط و ىا ز آنگاه كه مجموعـهي نىب معرفت بشرين ترتيبد.  استىنسب

گر عناصـر ي عناصر آن در نسبت با دىست كه تمامي چنان ن،منسجم باشد
 ، باشـدىن معرفـت اگـر معرفـت شـهوديـ بلكـه ا؛م شـونديـر و تفهيتفس
وط به آن در پرتو ىها افتديص عنـا بلكـه ثبـات، قت مطلـق، ميك حقي م

 از آنهـا ىا جهل نسبت به بخـشي كه علم و ىا  به گونه؛ابدي ىدوام و قرار م
شـود و اگـر معرفـت  ىهـا نمـ گـر بخـشيهرگز موجب تزلزل و تحول در د

 اسـت كـه ىم و مقـوالتيًنـا مفـاهيقي در درون آن مجموعه ، باشدىحصول
ز در پرتـو يـآن ن ىم نسبيشوند و مفاه ىً داشته و مستقال ادراك مىفهم نفس

ْ نفسى كه با معانىرشط همـان، (.شـوند ى دارند، از ثبات و قرار برخوردار مـىَ
  )٢٨٦ ص

  ي بودن احکام اخالقيتجرب
، آنهـا را در زمـره علـوم ى بـودن احكـام اخالقـى اثبـات واقعـى براى آملىاهللا جواد تيآ

ز آن جهـت كـه پزشـك ا؛ چـرا كـه كنـد ىه مي تشبى پزشكىها افتهي به ، قرار دادهىتج
دهد و از آن جهت كه معـالج اسـت، از  ى است، از بود و نبود خبر مىصاحب علم تج

 ىمـاريا بيـه سـالمت يـ اخـالق ما. داردىه اخالقيد و توصگىص ىسخن م» ديد و نبايبا«
ـءجزو روح   و ى جهـان هـست. اسـت از آن پـرده برداشـتهى اسـت كـه وحـى علوم تج
يـاب نخواهـد  كام،كنند ى مى زندگىراه ظلم و فساد اخالق را كه از ىن، كسانآف ىهست

هـا و  ، هالكت افراد، سقوط خانوادهى و بدآموزىخوار ، رشا، رشوهكرد و پايان ظلم، تعدى
  از آنهـا پـرده برداشـتهىات اسالمي است كه رواىنها مسائل تجيا.  جامعه استىرانرض

َفسيروا فى االرض فانظروا كيـف ﴿: ديافرم ى آن م در تبيين اصول كلىزي نم قرآن ك.است َ ُ َ َِ َ ِ
ِّكان عـٰقبة المكذبين َ ُ ُ َ ِ ُقل سيروا فى االرض فانظروا كيف كان عـٰقبة ﴿  و)١٣٧  ٔ آل عمران، آيه ٔسوره(﴾َ َ َُ ِ َِ َ َ ُ ِ َ
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مين   )٢٩ ص مبادى اخالق در قرآن،) (٦٩  ٔ نمل، آيه ٔسوره(. ﴾ُالمج
ا يـ ى الهـهـاى نان فرمـيـک از ايـچيـن اشكال به ذهن خطور كند كه هياابتدا د يشا

 اثبات نقطـه جـوش ، همچونى متداول جزء علوم تجＤ ائمه اطهارىدستورات اخالق
  : ديفرما ىن اشكال ميدر پاسخ به ااستاد . نيست ىشگاهيآزما ا علوميو انجماد آب 

ه و تواتر را مخـصوص آزما  اخـالق جـزء ،ميشگاه بـدانيـالبته اگر ما تج
ه هر چي نىچنان  آنىعلوم تج ز را مناسـب بـا همـان يست؛ اما اگر تج

 آن، ماننـد ىم و بـرايتر از آن بدان ى بلكه قو،ز دانسته و روح را مثل بدنيچ
 ى البته مـرگ بـه معنـا،ميات و مرگ قائل باشيبدن سالمت و مرض و ح

 در آن ،شـود ىنكـه نـابود مـيدهـد، نـه ا ى كه رشدش را از دسـت مـىقرآن
ـءز جـزيـ نىالقصورت، مسائل اخ ن يبنـابرا.  خواهـد بـودى مـسائل تج

 بلكـه بـاالتر، از علـوم متعارفـه ،ز از تـواتريـ و نىتوان از مقدمات تج ىم
ج اعمـال را يد، ملكـات و نتـاي اعم از عقا،ىكمك گرفت و مسائل اخالق

  )٢٩همان، ص ( . كردىاثبات و برهان

  ي بودن اصول اخالقيکل. ١
ا رد يـ اثبـات ىتـوان در پـ ىدهد كـه مـ ى قرار مىدر زمره علوم بودن اخالق آن را ىتج

ن وجـود اصـول و آ الزمه  كهن استقرا استفاده كردياس و همچنيآن از برهان، ق ىها گزاره
 و ى و اصول كلى مبادىک علم، داراي مثابهن اخالق به يبنابرا.  استى ثابت و كلىمبان
د و يـد و نبايـ باىعني ،ن دو راهي اＤنيم و سنت معصومدر قرآن ك«.  خواهد بودىثابت

د يـ داده و تهدىحآنان هم از راه بود و نبود هشدار تلـىص. ًبود و نبود كامال محسوس است
انش يـانش هالكـت و شـقاوت و آن كـار، پايـن كـار، پايانجام ا: اند  كرده و گفتهىضمن

انـد؛  داده) ديـد و نبايـبا(جـاب يا ايم ًما دستور تحيات و سعادت است و هم مستقيح
شـود و از  ىده مـيـت ديـ اعم از قرآن و رواى در ادله نقل،كند ى كه پزشك مىهمان دو كار

 ىنـي شـخص معىن اصـول بـرايـرد و چـون ايـگ ى اخالق نشأت مىجا اصول كل نيهم
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 اسـت و ى فطـرت آدمـى بـراىعني انسان از آن جهت كه انسان است، ى بلكه برا،ستين
ِفطرت اهللا التى فطر النـاس عليهـا ال تبـديل لخلـق اهللا﴿ :دن فطرت در همگان وجود داريا َ َ ّ َِ َِ َ ََّ َ َ ََ َ﴾ 
 ى كلى و مبادىا و مبانيجه هم قضايشود؛ در نت ىم» علم«ن اصول ي لذا ا)٣٠  ٔ روم، آيه ٔسوره(

 باشـد، نـه ىه شخـصي اگر اخـالق قـضىه است؛ وليدارد و هم فلسفه اخالق قابل توج
توان ذكـر  ى آن مى براایست و نه فلسفهي نىه علم و برهاننكي اى برا،قابل استدالل است

  )٣٠همان، ص ( ».كرد
 ى اخالقـىهـا ز اشكال شده اسـت كـه اگـر احكـام و ارزشيبه مطلق بودن اخالق ن

ر ييـ تغىچ شـرائط و مـصالحيـد مطلق و ثابت باشند و تحت هي نباشند، همواره باىنسب
ر حكـم يي تغىطي، در شراىمچون راستگىص ه،ى از افعال اخالقىرخ كه بى در حال؛نكنند

ن اشكال، افعـال انـسان ي در پاسخ به اى آملىاستاد جواد .شود ى مىح تلقيدهد و قب ىم
  :كنند ىم ميرا به سه دسته تقس

ن دسـته از يـا. ماننـد عـدل و ظلـمند؛ ستهـ كه علت تامه حسن و قبح ى افعال)الف
  .دن دارى حكم ثابتىطي تحت هر شراشه وي و همندستي نپذيرچ وجه استثنايافعال به ه

 ، قـبح؛ بلكـه از مباحـات هـستندىد و نه اقتضانسن دارُ حى كه نه اقتضاى افعال)ب
ن صـورت در يـكـه در ا دنـري قرار بگىگرين د مگر آنكه معروض عنارض؛ام و قعوديمانند ق

خـود، پيـش د بـود و از نـن خواهت، تابع همـان عنـارضيت و نسبيا جزئيت و اطالق يكل
  .دن را ندارىچ حكمي هىقتضاا

 ماننـد ،بـرد ى مـىاقتضا پآن  و عقل به .دنا قبح را داري حسن ى كه اقتضاى افعال)ج
بايـد  كه انسان در همه احوال ان معني است؛ نه به اى كار خىضىراستگىص. صدق و كذب

دروغ «د راسـت گفـت و مقـصود از يـ نبا، در خطـر اسـتىاگر جان مؤمن. دراست بگىص
م اصـالح بـر ين مسأله از مـوارد تقـديا. ن استيهم» زيانگ ز به از راست فتنهيآم مصلحت

 ى براىعلت تاماينكه  نه ،شه در حد اقتضا خوب استي همىپس راستگىص. افساد است
.  باشـدى بـدىّشه در حد اقتضا بد است، نه آنكه علت تامه برايو دروغ همباشد  ىخىض

  )٢٧همان، ص (
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  ي اصول اخالقيجاودانگ. ٢
 چراكـه ؛رد داى در تجرد نفس و ادراک انسانشه، يصى اصول اخالقىاستدالل بر جاودانگ

و موجـود باشـند  ىمم، مجرد ي مدركه نسبت دهىن صورت، هرآنچه را به نفس و قوايدرا
 .ستيمجرد قابل زوال ن

 و ى جـسمانىهـا دهيـ از پدىا  تمام مراحل ادراك، سلـسله،هيلدر حكمت متعا) الف
رد و الزمـه آن، تطـابق يـگ ى نـشأت مـ)object( ى خـارجى است كه از موجود مادىنفسان

ان همـه ادراكـات انـسان بـا يـن وجـود رابطـه مي و همچنىن خارجي با عى ذهنشناخت
  . استىرونيات بيواقع

ست و يـكننـده ن  ادراكىشـده بـرا صورت ادراك» حصول« جز ىزي چ،چون ادراك) ب
 پـس ادراك همـان معلـوم ،اوسـت» خود«ز ياست و وجود هر چ» وجود«همان » حصول«

شـده در خـارج   ادراكءى از شـىنام ادراك، جداه  بىزيچو . َبالذات و مدرك انسان است
  .  كندىك ذهني مگر آنكه ذهن انسان آن دو را تفك؛مندايص
 از ــ َكـه همـان مـدرك اسـت ـز ي ادراك ن،ستيطور كه فعل از فاعل جدا ن همان) ج

ك جدا نم فعل .  بلكه فعل آن است؛ستيرا ادراک، انفعال نفس ن يس؛باشد ىشخص مد
  . كه همان نفس انسان استهستندک چتر ير  يس دو هرنفس و ادراک

ـ«را قـدرت  يس؛است) ىرماديغ(ز مجرد يذهن انسان ن) د ن نـشانه يـ دارد و ا١»دتج
ىضيه، ص (. استآن  بودن ىر ماديغ   )٣٥١و٢٠٨،٣٥٠الشواهد ال

ـى با نـوعى هر ادراك،نكهيجه اينت  كمتـر از ادراك ى ادراك حـس.د همـراه اسـت تج
 كمتـر از ىاليـتجردش از آن كمتر اسـت، همچنـان كـه ادراك خو كند  ى مد تجىاليخ

 از آنجـا كـه. باشد ىدرجه تجردش از آن كمتر م رو ني دارد و از اىدساز تجىادراك عقل
   :ز مجرد خواهد بودينفس مجرد است، هر آنچه مظروف آن واقع شود ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د«. ١   .است ذهن نفس به آن انتقال و ىخارج ىاشيا شكار ىبرا ذهن ابزار »تج
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ادشده ي ى قواىعنيز صاحبان و موصوفان آنها، ين علوم و ني اىن وقتيبنابرا
ن علوم در حد احساس ي اىله كه همتايا رذيمجرد باشند، ملكات فاضله 

 ،ا غـضب و ماننـد آن هـستنديـ در حـد شـهوت ىعنـي ،ا توهميل يا تخي
جه مـسائل ي در نت بودن را به همراه دارد وىميت و دايمجردند و مجرد، ابد

شـود  ى مـ، همـراه اسـتىت كه با تجرد روح انـسانين ابدي را با اىاخالق
مبـادى اخـالق در (. ه اسـتيآورد نو حكمت متعال ن همان رهين كرد و ايتضم

  )١٢٣، ص قرآن

  ي اخالقيها ت گزارهيماه
ن مـسأله در فلـسفه تـ  مهـم بـودنيىا انـشايـ ى اخبارى اخالقىها ت گزارهين ماهييتب

تفكيـك  ى فلـسفه اخـالق و حتـىشتر مسائل مهم و اساسـي كه بى به طور؛اخالق است
، ى اخبــارىهــا گــزاره. ن مــسأله اســتيــن ايي بــر نــوع تــبىمكاتــب مختلــف آن، مبتنــ

واقـع ها ق آن از ط و هستندى كشفىها بخش، قابل صدق و كذب و از نوع گزاره معرفت
ل ين دلي به هم وكنند ىجاد نميو معرفت ا علم يى انشاىها گزاره. گردد ىبر ما مكشوف م

ا يـ هستند كه به جعل و اعتبار فـرد ى جعلىها  گزارهآنها. ستنديقابل صدق و كذب هم ن
  :شوند ىم مي به دو نوع تقسيى انشاىها البته خود گزاره.  داردىگروه بستگ

  .ا گروهي فرد ىها ال و خواستهيكننده عواطف، ام اني ب)الف
  .ى منشأ انتزاع خارجى و داراى و واقعىنيع از امور ى حاك)ب

 ى اخبـارىهـا ا از سـنخ گـزارهيـ ى اخالقـىها ، گزارهى آملىاهللا جواد تيدگاه آيدر د
كـه در ) د ظلم كردينبا( از قسم دوم يى انشاهاى  از سنخ گزارهاي) ح استيظلم قب(است 

ن صـورت يـا چـرا كـه تنهـا در ؛كننـد ىت مـيـ حكاىنـي و عىهر دو صورت از امور واقع
 ىقـي و مـالک حقى پشتوانه واقعها آنىتوان برا ىد و من و مطلق باشى موجه، كلندتوان ىم

ًرا اوال از رودر نظر گرفت؛ يس ن مطلـوب ي در تأم،ًاي ثانند؛ستي نىل شخصي خواست و مىّ
 يى از نوع انـشاى اخالقىها قت گزارهيً ثالثا، اگر حقند؛سته اخالق مؤثر يى و نهاىقيحق

  :؛ از جملهش خواهد آمدي پىن صورت اشكاالتيل باشد، در اقسم او
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 را از نـوع ى اخالقـىهـا  اگر گـزاره،خواهد ى مىا ، انشاكنندهيىاز آنجاكه هر انشا. ١
شـود  ىن سؤال مطرح مـيا و  خواهد بود ازمند به وجود انشاكنندهيم، نيِ صرف بدانيىانشا
ل و بـا كـدام يـگر آنكه، به چـه دلي د؟ سؤال...يا؟ خدا، عقل، فرد، جامعه او كيستكه 
 و ى را از نـوع اخبـارى اخالقـىهـا اگـر گـزارهاما  اطاعت كرد؟ وىد از ي باى ارزشىمبنا

  .ً اصال مطرح نخواهد شدىن سؤاالتيم، چني بدانىت خارجيگر از واقع تيحكا

ن يـ نداشته باشند، به مشكل شـكاف بى منشأ انتزاع خارجى اخالقىها اگر گزاره. ٢
 ه بـى آملـىجواداستاد م كرد كه يان خواهيدر ادامه ب. م بوديت دچار خواهيش و واقعارز

  . معتقد استد و هستين باي بىارتباط و استنتاج منطق

 ىق اجتماعيا عالي ىال فردي صرف باشند، تابع امىي، انشاى اخالقىها اگر گزاره. ٣
ل و يـر مييـرو بـا تغ نيـااز .  نخواهنـد داشـتىات خـارجي در واقعىا شهچ يصي و ه،بوده

ز دسـتخوش يـ آنـان نى اخالقـىگـذار  آنان، ارزشى اجتماعىها شيا گرايخواست افراد 
ت و جاودانـه بـودن اصـول و احكـام يـ كه با اثبـات كلى در صورت؛ خواهد شدىدگرگون
 ى بر اعتبارىن حال، برخيبا ا. گونه اشكاالت نخواهد ماندني بروز اى برايى جا،ىاخالق

 ندارنـد، ىق خـارجَات مطاباند كه چون اعتبايص راد گرفتهي اچنين ى اخالقىها رهبودن گزا
وط به اعتبـار يحجدر نتيجه .  قائل شدها آنى براىقت خارجيچ حقيتوان ه ىنم ت آن م

 .  خواهد بود)...ياشخص، جامعه، فرهنگ (معتبر 

تبـار داراى چنـد اع. كـنيم ى بودن را بررسى اعتبارىد معناين اشكال بايدر پاسخ به ا
  : معناست

ن معنا به طور خـاص در مباحـث اصـالت وجـود در فلـسفه يا: در مقابل اصالت. ١
 ىدارارو  از ايـن و اصـالت اسـتداراى ت، ي وجود در مقابل ماه.شود ى مطرح مىاسالم

 . ها را ندارد ىژگ بودن، آن رضىت به علت اعتباري خواهد بود كه ماهيىها ىژگرض

شـود كـه در  ى اطـالق مـىفي اعتبـار بـه وجـود ضـع،ن معنـايـدر ا: ىوجود رابطـ. ٢
 اذعـان بـه ثبـوت ىه بـراي حملىايدر قضاتنها  از خود ندارد و ى مستقلىاصطالح، هست

 . رود ى موضوع به كار مىمحمول برا
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 ىشود كه گـاه ىمگفته  ىن نوع از اعتبار به ادراكاتيا: ىا اجتماعي ى وضع شخص.٣
 اعتبـار جامعـه اسـت كـه بـر اسـاس ى و گاهىالت فردينند تخ ما،ک فرد استياعتبار 

 . ى و رانندگیين راهنماي مانند قوان،شود ىموضع  خاص ى اجتماعىازهاياهداف و ن

 ى خـارجىاي كـه از اشـىم انتزاعـي اعتبار بـه مفـاه،ن معنايدر ا: ىم انتزاعيمفاه. ۴
ن ي ابه.  ...، وحدت وء، ضرورتى مانند مفهوم وجود ش،گردد ىشود، اطالق م ىگرفته م

شود كه ظرف عروض آن در ذهـن و  ى گفته مى فلسفىم در اصطالح، معقوالت ثانيمفاه
 . باشد ىظرف اتصاف آن در خارج م

 فلسفه حقـوق بـشرشان در كتاب ي ا وندگ ى را برمري اخى معناى آملىاهللا جواد تيآ
  :نديفرما ىم

در خـارج مـا بـه ازا ن اسـت كـه اخـالق، يـ بودن اخالق اى اعتبارىعنام
 به عنوان صدق، كذب، عدل، ظلم و مانند آنها وجـود ىزي چىعني ؛ندارد

ن حـسن اسـت و آن يـم ايم و بگـىصيم به آنها اشـاره كـنيندارد كه ما بتوان
فلـسفه (. ن امـور در خـارج وجـود دارديـح است؛ اما منشأ انتزاع اعتبار ايقب

  )٢٨، ص حقوق بشر
 انـسان و درخـت ى اعتبـار كلـ براى نمونه،. داردى فراوانوعيات، شن نوع از اعتبايصيا

ن نـوع از يـوه اعتبـار اي شـ. از ايـن دسـته اسـت خـاصىق خارجي مصادر اطالق بىبرا
 ىهـا ىژگـ با رضىق خارجي از مصادىاست كه انسان با مالحظه نوع خاصچنين م يمفاه

م در ذهـن ي مفـاهنيعروض ا. كند ىاعتبار مبر آن  اطالق ى را براىكسان، مفهوم خاصي
عقـل انـسان .  اسـتىق خـارجي اما اتصاف آن در خـارج و بـه مـصاد؛رديگ ىصورت م

   :ن استيونددهنده ذهن و عيپ
ن عقل انسان اسـت؛ ع و تكىصا تشيت و يان اعتبار و واقعيونددهنده ميپ

ن محـض بـه سـر ه تكـىصئا فقـط در نـشيـه اعتبار ئرا انسان فقط در نشيس
ک يـاز . كنـد ىن آن دو ارتباط برقرار مـي است كه بى بلكه معجون؛برد ىنم

كند و از  ىا و افعال را درک ميخبر است و حسن و قبح اش سو، از اعتبار با
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ان يـدانـد كـه پا ىنـده آگـاه اسـت و مـيت آين و واقعگر، از تكىصي دىسو
  .)١٤٨ص ى، شناس دين( .ح، بهشت و دوزخ استي حسن و قبىكارها

حـال . ستيـد هستند و هم از نوع هست و نيد و نبايز نوع با، هم اى اخالقىها گزاره
 از واقع خواهند بـود و اگـر از ى و حاكىاگر از نوع خوب و بد باشند، در آن صورت اخبار

ا بـه خـوب و بـد يـ خواهنـد داشـت؛ چـون ىد باشند، باز هم منشأ واقعيد و نبايسنخ با
گـر يت از واقع دارند و دي صورت حكا كه در هر دوى اولىدهايد و نبايا به بايگردند  ىبرم

  . محض نخواهند بودىاعتبار

 )د و هستيبا(ت و ارزش ين واقعيرابطه ب

 چـرا ؛داننـد ىن رابطه مـيه اي را پاى و نظرىم حكمت به عملي، تقسى آملىاهللا جواد تيآ
 سرچـشمه علـم او و تفكـرش ىادراكات انـسان.  است از علم و عملىكه انسان معجون

  . توان از انسان جدا كرد ىن دو را نميک از اي چي هو. دنباش ى م او عملهكنند ميتنظ
 او از ىهـا  است كـه همـه كوشـشىا وند دانش و كوشش انسان به گونهيپ

 او ىهـا  همـه دانـشىكنـد؛ ولـ ى مـىرويشود و از آن پ ى مىدانش او ناش
 و تـالش او را فـراهم ىنـه سـعيگردد و زم ىًما موجب كوشش او نميمستق

 دارد و ى و نظـرى انسان فقط جنبـه علمـىها  دانشى بلكه برخ؛سازد ىنم
تـر از  رو منطقه هستى علم انـسان وسـيع  از اين.ًمستقيما با عمل او پيوند ندارد

حكمـت (از اين رهگذر، تقسيم دانش به نظـرى و عملـى  .قلمرو عمل اوست
  )٤٦٦ص فلسفه حقوق بشر، ( .شود يصزى مى پى) نظرى و حكمت عملى

 اگـر .داننـد ى را برحسب اختالف مـدركات مـى و عملىشان اختالف در عقل نظريا
وط به عمل را درک كند، عمل  كه واقـع و هـست را ىصورتو در  است ىعقل، اصول م

دها و يــ، باىن متعلــق ادراک در حكمـت عملــيهمچــن.  خواهــد بـودىدرک كنـد، نظــر
 ىخـالف ادراكـات نظـر  بر؛ى نه خبر، هستنديىن نوع ادراكات انشاي پس ا.دهاستينبا

 ىزيـ، چ)ايبـود و نبـود اشـ (ىِمحور بحث حكمـت نظـر« نيبنابرا.  دارندىكه جنبه خبر
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 ىا عدم آن سـهميق حق آن خارج از اراده انسان است و وجود انسان در تىاست كه هست
 رسـالت فلـسفه و ىن كـاري بحث شود كه چنىزي چىستي و نىندارد؛ خواه از اصل هست

ـىاضـ محدود آن كه كار دانـش يصىد و هستيا از وجود مقيست  اىنيب جهان  و ى و تج
 ىهـا هيـاسـت و پا» ديد و نبايبا« در محدوده ى مسائل حكمت عملىمانند آن است؛ ول

اد يـ» فطـرت« اسـت كـه از آن بـه ى نفـس انـسانىنـيقي ىاستدالل در آن، فجور و تقـوا
ٰفالهمها فجورها وتقوها﴿: شود ىم َ َ َُ َ  ىّ مبـدأ اولـ،ضيـصل امتناع جمع و رفـع دو نق البته ا﴾ََ

  )٤٦٧، ص همان(» .اد شده استي دو حكمت ىايتمام قضا
م يق تقـسيمنطق، علم بـه تـصور و تـصددر ادآور شد كه يد ين مطلب بايح ايدر توض

 از علـم ى قـسمىهي بـد. اسـتى و نظـرىهيبددو قسم ک از آن مشتمل بر يكه هر شده 
 قرار دارد كه ىد و در مقابل آن، نظرشو ى نظر حاصل نمق فكر و است كه از طىحصول

 اى هيـنـد، پايآ ى برهان به شمار مى كه مبادىاتيهيبد. حصول آن محتاج فكر و نظر است
رو آنچه مـا  نياز ا. شوند يقينى مىز يات ن نظد و به كمك آنهانريگ ىات قرار م نظىبرا
 اى هيـتواننـد پا ى است كه مـىقاتيا و تصديبه عنوان قضا» اتيهيبد«م، د به آن بپردايسيبا
ـ،رند و نه تنها خود به واقع راه داشته باشندي قرار گى معارف نظرىبرا ات را  بتواننـد نظ
  .  وثاقت و استحكام آنها را روشن سازند، صداقت،وند دادهيز به واقع پين

ايـد و نبايـدهاى ببـر شـمارى از توان مدعى شد كه بايد و نبايدهاى اخالقى  آيا مىاكنون 
  :  معتقد استاهللا جوادى آملى گيرد؟ آيت  قوام خود را از آن مى،بديهى تكيه كرده
. ن گرفـتي نخـستىها »دينبا«و » ديبا«د از ي را باى اخالقىدهايد و نبايبا

ـ «ىهر علمـ . رديـگ ىمناسـب خـود مـ» اتضـرويص«خـود را از » اتنظ
شـوند،  ى خـتم مـىهي بـدى بـه مبـادىگونه كه مطالب حكمت نظر همان

 ى بـه مبـاد،ن صـنف اسـتيـز از ايـ كه اخـالق نىمطالب حكمت عمل
ُ آنهـا عـدل و ظلـم و حـسن آن و ىهي بـدىگردند و مباد ى مى منتهىهيبد

رسد كـه اصـل امتنـاع  ى مىّها به مبدأ اول ىهيالبته همه بد. ن استيقبح ا
 نـه حكمـت ، اسـتىض باشد و آن از مطالب حكمت نظـريجمع دو نق

  )٥٨٧ ص ،١٢  ج،تسنيم(. ىعمل
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 ىعنـي» ديـبا« در جهان خارج به عنـوان ى»هست« گفت توان ىن جهت نمياز االبته 
ش يدايـ ممتنع وجود دارد كه منـشأ پىعني» دينبا« در خارج به عنوان ى»ستين«واجب و 

 ى است و برخىهي بدى حكمت عملى از مبادى بلكه برخ؛ استىد علوم عمليد و نبايبا
 ىزيـشـود كـه آن را از چ ى مـى منتهـىهيد بـديـك بايـ بـه ى نظـرىدهايباتمام . ىنظر

  . استىهيرا خود بد؛ يسگيرد نمى
د و يـبا«ان يست كه مين طور نيا .ستيخته نيد چندان هم گسي رابطه هست و باالبته

ست كـه مـا يـ نى مـدعىمـيچ حكيـ ه. نباشدىوستگيچ پيه» ستيهست و ن«با » دينبا
باشـد » ديـبا«اش  جهي نتى ول،»هست«م كه هر دو مقدمه آن ياش داشته ب ىاسيم قيتوان ىم
 آنها كـه .باشد» هست«اش  جهي نتىول» ديبا«اش  م كه هر دو مقدمهي داشته باشىاسيا قي

 داد كـه يـك لي تـشكىاسيشود ق ىاند كه م ن ادعا نكردهيش از ايبمدعى ارتباط هستند، 
 برقـرار ىن مقـدار، رابطـه منطقـيـهم اباشد و بـ» ديبا«گر يمه دو مقد» هست«مقدمه آن 

  )٤٧مبادى اخالق در قرآن، ص ( .است
 كـه بـه هـست ىاسـي است و مقدمه قىنيب  و اخالق، فرع جهانىچون حكمت عمل

» نيّاخـس المقـدمت«گـردد،  ىد برمـي كه به باى ا و مقدمه» نياشرف المقدمت«گردد،  ىبرم
م كـه ي داشـتىاسين اگر قي بنابرا.است» نيّاخس المقدمت«جه هم همواره تابع ياست و نت

؛ »هـست« نه ،است» ديبا«جه يباشد، نت» ديبا«گرش يو مقدمه د» هست« از آن ىا مقدمه
ِ نعمت، خالق و مـنعم اسـتىخدا ول«: ميگىص ىًمثال، م اس يـ از مقـدمات قىكـيكـه » ُ

د سـپاس گـزارد و در يـ نعمـت را باىولـ«: ن است كـهيگر ايمقدمه د. شود ىمحسوب م
ك يـ، ىِ و آن هـست نظـرىد اخالقين بايكه از مجموع ا» د خضوع كردي خالق باشگاهيپ
د خدا را سپاس گـزارد و در برابـر او خاضـع يپس با«: شود كه ى استنتاج مىاخالق» ديبا«

  )٤٤، ص همان(. بود
 و ى عقـل عملـى از جملـه آنهـا اعطـا؛شـود ىافت مي در قرآن فراوان ىاساتيقن يچن

ّقـال انـ﴿: سـتا Ａىسي به حضرت عىنظر ِ ِ عبـد اهللا ءاتــٰنىَ ُ َ الكتــٰب وىَ َجعلنـىِ َ *  َ نبيـاَ
َوجعلن َ ُ مباركا اين ما كنت وىَ ُ ًَ َ َ ِ بالصلوة وَاوصـٰنىُ ٰ َّ َالزكوة ما دمت حيا ِ ُ ُٰ َلدتى ٰ ِرا بوَيش *َِّ م،  ٔسوره( .﴾ِ  م
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 ءت خـود اسـت كـه جـزعلم به رشىضيت حق تعـالى و عبوديـ، ى روح بندگ)٣٢ ـ ٣٠آيات 
 است و دسـتور بـه نمـاز و زكـات و احـسان بـه ىرمجموعه عقل نظر و يسىحكمت نظر

  . استىدر كنار عقل عملو  ى، حكمت عملنيوالد
ّان اجم رب﴿: آمده است اى ديگر از ىصان آن حضرت در آيه َ َّ َربكم ف وىِ ُ ُّ ُاعبدوهَ  ٔ آل عمران، آيهٔسوره( ﴾ُ

، كبراى مطوى »خدا رب من و شماست«له  جمآنصغراى :  كه نوعى قياس منطقى است،)٥١
در ايـن . باشـد  مى»پس خدا را عبادت كنيد«اش  و نتيجه» ّرب را بايد عبادت كرد«آن، جمله 

در زمـره اسـت كـه اولـى » بايد و نبايد«و كبرا از سنخ » هست و نيست«قياس، صغرا از مقوله 
ت ا تابع اخس مقدمحكمت عملى است و چون نتيجه قياس،در حوزه حكمت نظرى و دومى 

حكمت عملى با امور اعتبارى چرا كه   ـاست و حكمت عملى اخس از حكمت نظرى است 
» بايـد و نبايـد« پـس نتيجـه آن ــ  در ارتباط است و حكمت نظرى با امور تكىصنى پيونـد دارد

  )٤٤٢، ص ١٢، جتسنيم( .است) حكمت عملى(
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