
 

 
 
 
 

 جانات در اخالقيه نقش عواطف و
 ١باين ديحس

  ده يچک
، ى بر افكار و اعمال آدمىرگذاريها، در تأث جاني انسان، عواطف و هىهای وجود  تيان ظرفيمدر 

 ىهای زنـدگ ن جنبهيتر  اخالقـ  كه از مهمٴرات در حوزهين تأثي اىبررس. ژه برخوردارند رضىگاهياز جا
ـ  بحثى و اجتماعىفرد زان يـاگـر نـوع و م. ديش خواهد كشي را پىتيار با اهميهای بس   انسان است
ل يتحل) ىهمچون ساحت عقالن(ب يهای رق  گر ساحتيسه با دي در مقاى ساحت عاطفىرگذاريتأث

 . تر درک خواهد شد شين مباحث، بيت ايو بررسی شود، اهم
ل مباحـث يـًای كـامال نظـری كـه در ذ اول، حـوزه: پردازد ىن مسأله مين مقاله در دو حوزه به ايا

ا و هـ    قضاوتٴ حوزهىعني انسان ىات اخالقيتر ح ىنيهای ع  رد؛ و دوم، در عرصهيگ  ىفرااخالق قرار م
 اخـالق بـا ىشناسـ های فرااخالق و روان   حوزهٴسهيق و مقايها به تطب  ىن بررسيا. ىهای اخالق  رفتار

 ى آملـىت اهللا جواديد بر آثار استاد آيدر بخش منابع اسالمی، تأك.  خواهد پرداختىمنابع اسالم
ات يـنخست، نقـش عواطـف در نظر: م شده استين اساس، مباحث در سه بخش تنظيبر ا. است

دگاه يــ دىعنــيشــود؛  ى بحــث مــى فرااخالقــٴكــرد عمــدهشــود و از دو ررض  مــیى بررســىفرااخالقــ
هـا،  هين نظريهای ا  ىان كاستيناگروانه، با ب فيا توصي ىرشناختاريدگاه غي و دىعي طبٴگروانه  فيتعر

در بخـش دوم، نقـش عواطـف در . شـود ن مـیيي تـبىنـيات عيـ بـا واقعىهـای اخالقـ  ارتباط ارزش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  و فرهنگ اسالمىعلومعضو هيأت علمى پژوهشگاه  .١
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جانـات را تنهـا  يهـا كـه عواطـف و ه  دگاهيـ از دىگاه برخـ آن. گردد  میى بررسىهای اخالق   وتقضا
 بر ى ساحت عقالنىرگذاريتأث. شود ن و نقد میييدانند تب ى مى اخالقىها رگذار بر قضاوتيعامل تأث
ر عواطـف بـر يرش تـأثيت؛ بـا پـذيـدر نها. ن بخـش طـرح شـده اسـتيـ در اى اخالقىها  قضاوت
 ىر عواطف بر رفتارهايبخش سوم، به تأث.  آن رد خواهد شدىت انحصاري، على اخالقىاه  قضاوت

 ىهـا نـهي زمٴان درشـارهيـگرا ان و شـناختيـگرا  عاطفـهىهـا دگاهين بخش، ديدر ا. پردازد ى مىاخالق
هـا   جاني هىر جديرش تأثيبا پذ. شود ده میي سنجى عواطف و احساسات بر رفتار اخالقىرگذاريتأث

 . ديز به اثبات خواهد رسي نى در رفتار اخالقى، نقش مؤثر شناخت و تأمالت فكرىار اخالقبر رفت
 

واژهيكل ا د  اخالق، ىشناس ت، استدالل، روانيجانات، عقالني اخالق، فرا اخالق، عواطف، ه:ه
 .ى، رفتار اخالقى اخالقىها قضاوت
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  مقدمه
 و ىستيـن اسـت كـه چ انـساى وجـودىهـا ن ساحتيتر  از مهمىكيجانات يه عواطف و

 ٴدرشاره ى علمىها بحثن ينخست.  استىدگيچيتش دچار ابهام و پيزان اهمي به م،كاركرد آن
 ىبرخـ و سـقراطاز  ،ونـان باسـتاني در ، احساسات و عواطفىريگ  شكلى و چگونگىستيچ
 بـا شـور ،نياديـ بنىبا طـرح سـؤاالت  وىبه صورت جدآنان . بوده استاو ش از يپلسوفان يف

پـس از   ونـد گرفتىپـن مباحث را يا ارسطو و افالطون .ن مباحث پرداختندي به افراوان ىعلم
ن در  نـىصيىهـا دهيتر و با طرح ا عي وسىا ، همان مباحث با گسترهوناني ى فلسفٴهدورگذشت 

 ىا ؛ به گونـهموده استير تحوالت را تا دوران معاصر پي مس،گري دى و علمى فلسفىها  سنت
 متنـوع ىهـا جانـات در حـوزهيمسائل مربوط بـه عواطـف و ه مختلف ىها  جنبهامروزه كه 

 و ىشناسـ  عـصب،ىولـوژيزيف ، ىشناسـ  روان ،ىشناسـ  جامعههمچون ىتخصص ىها دانش
 ،ى عملـىهـا ت به جنبـهي و هم با عناى نظرىها ىريگ  هم با جهتىجد به صورت ،فلسفه

 . شود  ى مىق و بررسيتحق
ق يـ شـناخت دقى تا برادي و احساسات سبب گرد عواطفى و كاركردى وجودىدگيچيپ

 پرداختـه ى آدمىگر ابعاد وجوديسه با دين ساحت خاص در مقاين حدود و ثغور اييبه تبها   آن
 و لـسوفانيف .سـتاو 1ى و عقالنـى بعد شـناخت، در انسانى ساحت عاطفىلصب ايرق. شود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رضـژه سـطح عـالى ٴمراد از جنبه. ١ ُ شناختى، تمامى ابعاد ادراكى انسان است و مقصود از بعد عقالنـى، بـه 
البته بايد توجه داشت كه آنچه به . باشد كه با تفكر متأمالنه و توأم با استدالل، همراه است شناخت مى

 ٴ بعد عقالنى و استداللى انسان است؛ ولى درشاره  متمايز و روشن با عواطف تفاوت دارد، صورت كامالً
ـثالً  در ايـن زمينـه فـالول وجوه تمايز شناخت از عواطف، در قالب كلى ترديدهايى طرح شده اسـت؛ م

ـناخت( ايـن حيطـه هنگامى كه در بسط و ساختارشندى مجدد: گىصد مى اى از فراينـدهاى  بـه گونـه) ش
رضم، مشكل مى تر ذهنى فرا مى كالسيک عالى  توقف را مشخص ساخت؛ و سـرانجام، فـرد ٴتوان نقطه ر
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ن دو حـوزه را در يـنـسبت ااند كـه رشـط و  خ همواره در تالش بوده در طول تايصشناسان روان
عواطـف حكـم   عقل بـرٴبه غلبه باره ني در اى فلسفىها لين تحلي نخست.ف كننديانسان تعر

ت يـموقع رشي و با پذ»برده و سرور« ٴهدر قالب استعار ،وناني ٴدر فلسفه كردن ررضياند و ا كرده
ن اسـتعاره ي هم.ه استمطرح شد ، عواطفى براىگ گاه بردي جامقابل در عقل ى براىسرور

كـار  هبـ مخالفـان آن معكوس ىدگاه و در قالبين دي طرفداران ا، تا به امروز،ن شكليبه همرا 
هـم بـه لحـاظ   وىفي هم به لحـاظ توصـ،جاناتيعواطف و ه لين تحلي بر اساس ا.اند برده

خـصلت  ،ن رويـ از هم.ت برخوردارنـديـ عقالنٴه فروتر نسبت به حوزىهگاي از جا،ىهنجار
دگاه يـد از. شـده اسـتوان دانـسته يـ مشترک انـسان و حهای ژگیرض از جمله ن بودىعاطف

عهـده  هجانات را به سمت اهداف شـرافتمندانه بـيت كنترل هيلو عقل مسؤ،ونانيلسوفان يف
 ارتبـاط ليـدل كـه بـه رواج داشت دگاهين دياز ي نا قرون وسط،ىان فلسفيجر تفكر ودر . دارد

 . كردند ىر ميانسان تحق جانات را دري عواطف و ه،با گناهانق آن يال و از طريجانات با اميه
افـت كـه  ديصىتوان به روشـن ى م، پس از رنسانسى فلسفهای انين جريتر  مهمٴبا مالحظه

دند و يپرست ى عقل را مافالطون ٴ به اندازه،تز و دكارتين بيالر ي نظ١٧ قرن يىان اروپايعقلگرا
ر ي تحـت تـأث، بـه بعـد١٨از قـرن   اما.د نداشتنديترد ،ىساحت عاطف  آن برٴ غلبه درىا ذره

 ىشـافتزبر، تياسم، وميه ىعنين قرن ي اى و اسكاتلندىسيلسوفان انگلين فيتر  مهمىها دهيا
 ى واجـد فهمـى آدم،ها دگاهين دياساس ا  بر.دا شدي عقل پى برايىها نيگزي جا،هاچسونو 

 ى اخالقـىهـا بـود كـه قـضاوت اورن بيا وم بري همثالً .ستين ى عقل متكبهخاص است كه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـناختى تلقـى كـرد و يـا  شناختى را نمى شود كه كدام فرايندهاى روان ناگزير از طرح اين سؤال مى تـوان ش
 خود  ًهاى ذهنى، عادتا پاسخ آن است كه فرايند. خت فاصله دارندها تا حد يسادى از شنا يک از آن كدام

ای وجـود  كنند و در نتيجه، هيـچ اصـل قطعـى شناختى تحميل مى هاى روان ها و فعاليت  فرايندٴرا بر همه
 ).١٦، ص ١٣٧٧فالول، ( پايان را مشخص ساخت ٴندارد تا بتوان بر آن اساس نقطه
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دگاه يـاز د.  نه عقـل،رديگ ى است و از احساسات نشأت مىشناختبا يسىها  قضاوتهمانند
 در ).Salomon, 2000, pp.3-4(جانات است ي هٴشد، عقل برده ىوی بر خالف آنچه تا آن زمان تصور م

 ىكرد ررض، عواطفى برازيآم العاده و اغراق  نقش فوقىادعال يدلكرد به ن ررضيخ علم اتايص
 ٴهيـدر نظرهـا  وم بعـدي ه. عواطف و احساسات محسوب شده استگاهين جايي در تبىافراط
 او به اخالق در ىگرا جانيكرد هررض   اما١رفتي را پذيىها ليو تعدها  د نظري خود تجديىابتدا
بـود  ى تالشـكانـت ىگـرا  عقلى اخالقى تئور. فالسفه قرار نگرفتمقبول ،ى بعدىها دوره

دا يـ پى فكـرىفضاها رب يىگرا  عقلٴ ديشارهٴ فراوان در غلبهىري و تأث؛وميهدگاه ي ابطال دىبرا
 » عـدالتىتئـور«تـوان در  ى مرتبط با اخالق را مىها رات در حوزهين تأثي روشن اٴنمونه. كرد

 سـخن ى وصـول بـه تـوافقى معقـول بـراى مبـانىوجو  از جسترالز.  مشاهده كردجان رالز
 .شه دارد يص،از خودمان و رشط و نسبتمان با جامعه د كه در تصور ماگىص ىم

 ٴ بـه حـوزهيـىگرا  و عقـليـىگرا ان عاطفـهيم نزاع ،١٩ از اواخر قرن ، ديشارهى در چرخش
 بـار ،ىشناسـ ات روانيدن نظري با به ظهور رس.ت كردي سراى اخالقىشناس  و روانىشناس روان

ــناخت ن رواىقـالب  دروميـه ىهـا دگاهيـگـر ديد ــب يـ و پدفررضـ. ت شـد تقىصـىش روان مكت
دانـستند  ىمی اريو احساسات ناهشها   زهي از انگى افراد را ناشىها  قضاوت،ىگر ليتحل روان

ر يـ نظىشناسـ  روانىكردهـاگـر ررضيزمـان د  هـم. اسـتافتهينت  يسىل عقليكه تنها با دال
 بر نظام پاداش ى مبتنىريادگي گر رفتارها را حاصلي و هم دى اخالقى، هم رفتارهايىرفتارگرا

د يـ مؤ،ىتوانست بـه شـكل ىمها  دگاهيدن ي ا.دانستند ىت مي عقالنٴخارج از حوزهت و و تقىص
 ، اخـالقىشناس  و روانىشناس  روانٴ حوزهها در دگاهين ديفراز و فرود ا در.  باشدوميهدگاه يد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً در كل نظام فكرى خود، رسما كار خىصش را با محـدود سـاختن هـر چـه ً هيوم در نظام اخالقى و اساسا .١
عقـل در : رک(. گيـردرود در عمل از اين ديدگاه فاصله مىتر مى او هر چه پيش. كندتر عقل آغاز مى بيش

 .)٢٩٩، حسينعلى شيدان شيد، ص اخالق از نظرگاه غزالى و هيوم
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 ىهـا گـر بـا مخالفـتير د بايىگرا كرد عاطفه، ررض١٩٦٠ ٴگرا در دهه ات عقليبا ظهور نظر
ات يـنظردر  اخـالق و ىشناسـ حـوزه روان هـا را در ن مخالفتين ايتر  مهم.رو شد ه ريشىجد

زان يـ م،ى اخالقـىهـا  قـضاوتٴن سـراغ گرفـت كـه بـر اسـاس آن در حـوزهتـوا ى مكلبرگ
 ).Kohlberg, 1971. p141( ار اندک استي بس،مقابل عقل  عواطف درىرگذاريتأث

 ٴ درشارهىكرد غالب علمافت كه ررضتوان ديص ى مى، به روشنىخكوتاه تايصن مرور يپس از ا
 ٴک از دو حوزهيخ علم، آن است كه هر جانات و عواطف با تعقل در تايصيگاه هي جاىسنج نسبت

 ىها تيل قابليدلت در انسان به يژه خود را دارند، اما ساحت عقالن رضىت كاركردهايعواطف و عقالن
ـأثٴژهرضـ ـه عرصــهىري آن، از ت ـسبت ب ـر و ارجمنـدتر ن ـوردار اسـتي عواطـف و هٴ فرات ـات برخ ل تــا يـن تحليـا. جان

ـارف د درىاد يسـحدود ـسف و ىنـي مع ـه يپذز يـ نى اسـالمٴهفل ـب دگاه دريـ دنيـو همشـده اسـت رفت ـارف ييت ن مع
 .)٥٨٧، ص ٩؛ و ج ٢٢٧، ص ٢١، ج ١٣٨٨جوادی آملی،  (ز منعكس شده استي نىني و دىاخالق

خ تـايص جانـات دريه  عواطف وىمصداق  وى مفهومٴهد توجه داشت كه حوزي باهمهن يبا ا
 ى حكمـ،ق آنيـد دقيتوان بدون تحد ى را گذرانده است كه نمى فراوانىها بي نش و فراز،علم

 ى و معنـوى از ادراكـات متعـالىبرخـ امـروزه ، مثالىبرا . دانستن حوزه رواي اىواحد را برا
جانـات يه  عواطف وٴه را از زمرى آدمٴژهرض ى اخالقهای لتخص از ىز برخيمختص انسان و ن

گاه عواطف و ي جاٴ ديشارهشناخت در ،ها لي تحلوها  ىبند بقهطن دست ي ا ًعتايدانند كه طب  ىم
 . گذار استري تأث، انسانى وجودىها تحان سايم احساسات در

ـه بررسـيـا آنچه در ـه نقـش عواطـف وىاتيـنظرشـد،  خواهـد ىن مقال ـات را دريه  اسـت ك ـه  جان  بخـشس
ـسف: اند كردهل ي و تحلىبررس ـا مباحـث فل ـست، ب ـه مباحـث ي اخـالق اسـت؛ و دو بخـش دىبخـش نخ ـر، ب گ
ــ روان ــالق نــاظر هــستندىشناس ــن اعنــارض.  اخ ــشي ـا  ن بخ ــد ازهـ ــف در نظر  .١: عبارتن ــش عواط ــنق ات ي

 .ى اخالقى رفتارهاجانات درير هيتأث. ٣و  2؛ى اخالقىها قضاوتكاركرد عواطف در . ٢ 1؛ىفرااخالق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Meta-Ethics.  

2. Moral Judgments. 
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   ىفرااخالق اتینظر درعواطف نقش  -1
ــر و اندىفـرااخالق نـوع ــيشيـ تفك ــ ٴارهدن درش ــه سـؤاالت منطق ــت كـه ب  ،ىاخـالق اس

ا يـكه به سؤاالت خاص   آنىپردازد و به جا ى اخالق مٴه درشارىشناختا معناي ىشناخت معرفت  
پردازد كه به  ى مىً صرفا به مسائل، پاسخ دهد  است،ىا الزامي درست   آنچه خوب،ٴهعام درشار

 و معنـا. ١  :زن سؤاالت فرااخالق عبارتنـد ايتر مهم .گردد ى بازماد شدهي ٴگانه  سه ىها  حوزه
 ؟ستيـت اخـالق چيماه. ٢  ست؟ياخالق چ در» خوب «ا ي» درست« مانند ىريكارشرد تعاب

 ىا احكام اخالقي كه آديرد طرح گىتر ىن مسأله به صورت جديا ،ان مسائل مختلف فرااخالقيم در
  در؟ه كرديها را توج د آني چگونه با،ىآر  و اگرر؛يخا يه هستند ي قابل توجها، ان انسانيمقبول م ىو ارزش

با كه م كرد يبحث خواه يىاه دگاهيداز  ، كه در ادامهان شديب ى مختلفىها گاهدي د،ن مسألهيپاسخ به ا
  .اند  كردهىدازپر هيعواطف و احساسات نظرر ي تأث بهتوجه
  1ىعی طبٴهروانگ فیکرد تعریت احساسات و عواطف با روی مرجع-الف

 ى برخ،دانند ى مؤثر در فرااخالق مى كه عواطف و احساسات را عاملىيها دگاهيان ديم از  
 نـه ى اخالقـىها ارزشن باورند كه يا  و بردهند  میپاسخ مثبتاد شده ي ٴهمسألبه  ،ها هدگايد

 اسـت كـه ى مبتنـىني عىتي بر واقع،هيتوج ن اثبات وي كه ا،ه هستنديتوج قابل  وريپذ تنها اثبات
 دگاه دريـن ديـ ا.)Perry,1954, p.p.2-3(  اسـتىاحـساسات درونـ ق ويات همان عاليآن واقع

دگاه يـد در .رديـگ ى قـرار مـ2روانـهگ في تعرىها هي نظرٴهزمر  در، فرااخالقىها  ىبند ميتقس
 بـا ىن خـارجيتع  درى اثبات كنند كه احكام خاص اخالقكوشند میلسوفان ي ف،ىگرو فيتعر
 ،ن جهـان باشـديـعت ايطب  در،تين واقعي ااگر ؛ مرتبط هستند،ىنيعت ي و واقعايعت اشيطب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Naturalistic Definist Theories 

2. Definist Theories 
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 ى متكـىعيالطب مابعـداتيـبـه واقع اگـر وشود   ىم  خوانده»ىعي طبٴهگروان فيتعر«  هينظرن يا
 ،توجه اسـتمحل  آنچه ،انين ميا در. شود  ده میينام 1»ىعيالطبمابعد ٴهوانگر فيتعر« ،باشد

 ،اساس آنچه گفته شـد كه بر  استىعي طبىروگ في تعرٴهينظر  درىاحساس ـ ىكرد عاطفررض
 را ى، عواطف و احـساسات انـسانى اخالقىها ه و اثبات گزارهيتوج  درنظران  از صاحبىبرخ

ًنـد اصـوال همـان گىص ىو مـانـد   دانـستهى اخالقىها ان ارزشينب مرجع و ىنيت عيک واقعي
 هـر آنچـه ،مقابل در داند و ىرا خوب م  آنى خوب است كه عواطف و احساسات انسانىزيچ
انـسان  ،دتري شـدىمرتبـه ا درا يـ و ند اسـتي عواطف و احساسات نوع انسان ناخوشـاىبرا

 . )٢١٥ـ٢٠٥، ص ١٣٨٣فرانكنا، ( دباشن ى مىح اخالقي قباٴ، در زمرهنسبت به آن انزجار دارد
 گـريد دگاه وين دي اكه نيانخست  :مالحظه مطرح شده است  دو،كردن ررضي اىبررس در

 بـه لحـاظ كـهـ  ىرو هستند كه احكام اخالق ه ريشىن سؤال اساسيا  با،روانهگ فيات تعرينظر
  دركهـ ه واقع ب  ناظرىايتوانند بر قضا ىچگونه مـ د هستند يبه با  ناظرىاي قضاٴه از زمرىمنطق

كـرد قابـل طـرح ن ررضي اٴه كه درشارىگري دٴه مالحظ؟ باشندى مبتن ـ هستند»ها سته« ٴهزمر
ه يـ و توجىيـ چراٴهنـيزم ن سؤال دريتر ىادي بن بهدي با،ىات فرااخالقي نظر ًكه اصوال ني ا،است
 همچنـان ،كـردن ررضيارش يبا فرض پذ كه ىحال رد ؛ پاسخ دهندى احكام اخالقىها ارزش

 ،هـا  انـسانىل عواطـف و احـساسات اخالقـي است كه به چه دلىباق پرسشن ي طرح اىجا
 مالحظـه و ٴارهدرشـدر ادامـه  ؟ اسـتى احكـام اخالقـىري هنجاىضذىن مرجع برايتر مناسب

بـه   نـاظرىاي با قضا،تي بر واقعى مبتنىايارتباط قضا مطرح خواهد شد كه ى بحث،سؤال اول
 ،كـردن ررضيـنظـران ا صاحب  طرفداران و، دومٴ مالحظهٴاره درشى ول.كند  می ىرا بررس» ديبا«

 .اند  ندادهارائه ىپاسخ قابل قبول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Metaphysical Definist Theories 
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   1ىفیرتوصیغا ی ىاختارشنریکرد غیت احساسات و عواطف باروی مرجع-ب

 ف ناگروانـهيتوصـ ايـ ىر شناختاريدگاه غيد، ىات فرااخالقينظر دگاه مهم درين ديدوم
 ىريپذ هي امكان توجمسأله ِ به استقبالىنف با پاسخ م،دگاه قبليبر خالف ددگاه ين ديا .ستا

 . رفته استى و ارزشىاحكام اخالق
 ىستند كـه اوصـافي نيىها ا گزارهي اظهارات ،ىً اصوال احكام اخالق،دگاهين دياساس ا بر

 ىمنظر از انيگرا رشناختي غ.ها سلب كنند ا از آني نسبت دهند ايا اشيرا به افعال، اشخاص 
 ىهـا تجربـهژه رضـ بـه و ى ارزشىهاتفكرطور عمومی  بهورزند كه   ىم اصرار ،نهشناسا معرفت

  در،دگاهيـن ديپردازان ا هينظر.  هستندىزيا استعمال كامالً متماي منطق معنا ى دارا،ىاخالق
 آنـان. هـستندهـا  انـسان ى و قابل شـناخت بـراىت اخالقي واقع هرگونهقت منكر وجوديحق

 ىشـناختارري غى عنصرٴدرشردارنده بلكه ؛ باشدىختارتواند شنا ى نمى اخالقٴهتجربمعتقدند 
رون يـكند تـا ب ىه ما را دعوت مين نظري ا. همان قلمرو احساسات و عواطف است،است و آن

 از ىهـا بخـش را ارزش يسـ؛ نـداردى ارزش ذات،زيچ چيكه هم يبگىص ستاده،يااز تعهدات خود 
 .)١١فـصل ، ١٣٨٠مـک نـاوتن، : ک.ر( ا مجعول ما هـستندي بلكه مخلوق ،ستنديجهان واقع ن

 احكـام ى بـراىهـا حتـ ن آنيتر ى است كه افراطیاتي از نظرىفيطشامل  ،ىرشناختاري غٴهينظر
ا يـ ىنفـ كه مـشتمل بـررا ـ  ىک حكم اخالقيو  شود ىم ه بودن قائلگزارت يشأنز ين ىاخالق

 ى از حـالتىاكحـكه ـ » ُاف « همانندىصوت  فراتر ازىزي چ ـ استىح اخالقيک عمل قبي ىنه
 نيترمـشهوركـه  2ريـآ ٴهديـبه عق. داند ىنمـ   استها خاص از احساسات و عواطف ما انسان

 ه عالئـم تعجـب دري شـبىزيـچنبوده، ا ينوع قضا  ازى احكام اخالق،ن گروه استي اٴهندينما
 بـه مـضمون آن ىزيـ چ، خـاصىا جملـه  درى اخالقـىجمالت هـستند و حـضور عالمتـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Noncognitive or Nondescriptivist Theories 

2. A.J.Ayer (1989-1910). 
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ن جمله آن ي اى تنها معنا،»ىدي آن پول را دزدى كردىبد تو كار« :مي بگىصىاگر به كس مثالً ؛ديافزا ىنم
 ).١٣٨ـ ١٣٧ر، ص يآ(» ىديتو پول را دزد« : گفته شودا وحشتي از انزجار و ى حاكىاست كه با لحن

ان عواطف و احـساسات ي را بى كه احكام اخالقىكرد ررضٴاره درش ودگاهين دي اىبررس در
 ى مبنـ،كـردن ررضي اى اصلىد گفت ادعاي با،داند ىخود عواطف واحساسات ما ي  وىاخالق

 ى مبـانّبـا رداسـت و  ى مبتنـىتستىصـدگاه پويسيـ بر د،ى اخالقىها  گزارهى معنادارٴهنحو بر
ّ امـا در .شود ى متزلزل مزي نكردن ررضي اىشناخت  معرفتى مبان،ىستتىص پويسىشناخت معرفت

 از احكـام ىاريد گفـت بـسيـ با،شناسـانه معرفـت ٴهن مواجهيا زكرد با قطع نظر ان ررضينقد ا
  اما صـرف همـراه شـدن عواطـف و،كند ى مىجانات انسان همراهي را عواطف و هىاخالق

گـر طرفـداران ي بـه عبـارت د.سازد ى نمىجاني و هى آن را عاطف،ىت امرياحساسات با ماه
 ىنـد احكـام اخالقـ بگىصتممكـن اسـ ،ىشـناختارريكرد غمقابل ررض  درى شناختارٴهينظر

ل يـهـا دل ه آنيـعل اي  لهتوان ى ملين دليبه هم . باشندى به همراه ابعاد شناخت ً غالبادتوانن  ىم
 داشـته زيـن ى و شـناختىتوانند ساختار عقل ى مىن اساس احكام اخالقيا بر . اقامه كردىعقل

 ،دگاهين ديا ٴارهالق درش اخىشناس  بر روانى مبتنىليگر تحلي دىم از منظريبخواه  اگر.باشند
ً  لزوماها  آنىا بار اخالق ام، دارندىاخالق  از عواطف بارىاريبسكه توان گفت   ىمم، يطرح كن

عواطـف   ک كـودک،يـ ىه بدني تنبٴهشاهدم با دي شا مثالً .ستيمناسب ن هنجار ٴهكنند نييتع
 ، مناسـبىاخالقک حكم يسرانجام ا  ام،خته شودين عمل برانگيه ايگر عل  مشاهدهىاخالق

 ٴاره درشای ژه مسائل رضگفته، شي پمورد  در مثالً.ديآ به وجود می ،ىل عقليتحل ه وي با تجزتنها
ن يـا ه دريـموجه بودن تنب  (ى امور مصداقني همچن وانين ميا ه درينقش تنب  وتي تربىها  وهيش

 شـود تـا ىررسد به دقت بيبا) ىتي تربىه در رهنمودهايصورت موجه بودن تنب مورد خاص در
 ىمـا مـدع: دىصـگ ىمـن موضـوع يا ٴاره درشگكلبر .ا حسن آن حكم كرديه يبتوان به قبح تنب

 هـای ميتـصم  درى عـاطفىروهـاي ن. اسـتى شـناخت،تي در شخـصى اخالقىرويم نيهست
 ىختگـي كـه برانگىزمان ؛ ىاخالقري نه غ، استى نه اخالق، اما عاطفه؛ دخالت دارندىاخالق
ت ي هداها هتن جيكه به اهنگامی  هستند و ى اخالق،شود ىت مي هداى اخالقىرهاي به مسىعاطف
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  1». هستندى شناختر،ي ناگزى اخالقىده  جهتىها زميّ اما مكان.ستندي نی اخالق،شوند ىنم
د ي باىرشناختي و غى شناختىگرا ات عاطفهينظر ٴارهشده درشاديبا صرف نظر از مشكالت 

 ىنـيات عيـواقع  با آن دسته ازى احكام اخالق،حب نظرانصا  ازىدگاه برخياساس د  برگفت
ن، ايـم ىوستگيگونه پ چيست كه هين گونه نياستند؛ يارتباط ن نسبتی ندارند، بیكه با عواطف 

د كـه گىص ى نمىچ متفكري هنيبا وجود ا اما . برقرار نباشد»ستين هست و«با    ،»دينبا د ويبا  «
 مـشتمل ىا جهي نت، هستند»است« كه مشتمل برىا مهتواند از دو مقد ى مىک استدالل منطقي

 ک مقدمـه مـشتمل بـريـ ،ى بلكه ادعا آن است كه در احكام اخالقـ؛دكن استنتاج  ،»ديبا« بر
 مـن ى زنـدگىشـود نظـم بـرا ى گفته مـ  مثالً؛ است»ديبا« گر مشتمل بري دٴهمقدم  و »است«

د يبا  من شر است وى زندگى مرج برا وا هرجي كنم؛اده ي پىزندگ را در د آنيبا سودمند است و
 نبـود  و از بـود، اسـتى كه صاحب علم تجربـروگونه كه پزشک از آن   همان.نمز كياز آن پره

د توجـه يـالبتـه با. دگىص ىد سخن مينبا د وي از با،هد و از آن جهت كه معالج استد ىم خبر
  سـاده وىاي بـه قـضاى نظـر وتـر دهيچي پىاي قضا،ها »هست  «ٴهيناح طور كه در داشت همان

ن يـاسـاس ا بر. ن امر اتفاق خواهد افتاديها هم هم ديبا ٴهي در ناح،شود ى ارجاع داده مىهيبد
 از ى دارند كه ظرف تحقـق برخـىنيات عيشه در واقع يصى احكام اخالقى اصلى مبنا،ليتحل

ک يـزيتاف مٴهحـوز گر دري دىد آمدن برخي پدٴهنيزم  وىات مادي در حىرعاطفي غاتين واقعيا
 عواطـف و  راى احكـام اخالقـى مبنـاىكـيشـده كـه  كـرد ذكـرهـر دو ررضن رو ياز ا .است

 احكـام ىت بـرايـ از واقعىحظـ  ًاساسـا ىگـري دانـسته و دىنيت عياحساسات به عنوان واقع
، ص ١٣٩٠جـوادی آملـی، ( رش اسـتيپـذ ر قابليغ  ست،ير از بروز عواطف قائل ني غىاخالق

 طلبـد مـی واسع ى مجال،»ديبا«با » هست« مهم ارتباط ٴگاه و مسألهدين دي اىبررس .)٤٧ـ٣٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Kohlberg, L. (1971). From is to ought: How to commit the naturalistic fallacy  and get away  with it in the 

study  of moral development. In T. Mischel (Ed.), Psychology and genetic epistemology (pp. 151–235). 

New York: Academic Press.pp.230-231 
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توان ادعا كرد كـه  ى م،دگاهين ديرش ايا در صورت پذ؛ امرا ندارد ت آنيظرف، ن مختصريكه ا
 هـستند كـه مـستقل از عواطـف و ىنـي و عى واقعـى برخاسـته از امـور،ى اخالقـىها ارزش

كـرد  از دو ررضکيـ چيـهن اسـاس يـا بـر .افتـه دارنـدي  تشخصى وجود،ىجانات انسانيه
 .ستيرش ني قابل پذ، فرااخالقٴگرا در حوزه عاطفه

   ی اخالقيها قضاوت  نقش عواطف در-2
 كـی ازي مطـرح اسـت كـه ى فراوانـمتنـوع  مسائل مهم و،ىت و رشد اخالقي تربٴهحوز در

گـاه يت جاياهم.  استى اخالقىها ند قضاوتيفرا  وىريگ  شكلٴه نحو،ن مسائلين ايتر مهم
 هماننـد ى فعـل اخالقـرا يسـ؛گـردد ىبرم ى اخالقى رقتارهابه ارتباط آن با ىقضاوت اخالق

 افعـال انطبـاق ٴنكته قابل توجه درشـاره .ق استي و تصدباورمسبوق به  ،ىاريگر افعال اختيد
 بـر فهـم و ادراک  تنهـاقي و تـصدبـاورا يـن اسـت كـه آيا ، قابل قبولى با هنجارهاىاخالق
 ؟نقش دارند، ن باوري اىريگ  شكلدرز ين ىگريا عوامل دياست  ى مبتنى اخالقىها ارزش

 از ىكـي ،دن برخـوردار باشـى از اتقان و اسـتوارى اخالقىها قضاوتكه اگر  است ىهيبد 
 و هـا همام حلقـضشود كه بـا انـ ىل مص حاىق تحقق فعل اخالى و الزم براىي ابتداىها  حلقه

 بـوده اسـت كـه ،تيـن اهميـبـا توجـه بـه هم. ابدي ى متي حتمى فعل اخالق،گريعوامل د
 ىهـا ىنـيب شيـپ  وىند رفتار اخالقين فراييتب ى برا اخالقٴنظران و پژوهشگران عرصه  صاحب
 ،ى اخالقـىهـا  قـضاوتٴمـسأله ٴدرشـاره ،ى تحقـق فعـل اخالقـى بـراىرشد  وىتيالزم ترب

 . اند انجام داده ىق علميدق ىها كاوش
 قرار ى جدىبررس  بحث ون مسأله مورديا ،ى اخالقىها  قضاوتىريگ  شكلٴه نحوٴارهدرش

 كـه ا آني  و متأمالنه استىند فكريک فراي محصول ،ى اخالقىها ا قضاوتيگرفته است كه آ
  ؟ديآ ىد مي در انسان پدىجانيه  وى عاطفىا ًها صرفا با جرقه  قضاوتنيا

گـاه يجا  (ى قبلـٴهمـسأل مسأله بان ي اىمحتوا است كه ىن نكته ضروريجا توجه به ا نيدر ا
 در يـىگرا  عاطفهٴهي كه نظرد توجه داشتيا با ام؛مشابهت دارد  )ى فرااخالقىمبان عواطف در

  برى اخالقى هنجارها ابتنای منكر امكان، در مقام ثبوت،ىرشناختاريكرد غاخالق با ررضفرا
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 اخـالق ىجارهـا هنى فـارغ از وجـود انـسان بـراىاالمـر اسـت و نفـسى عقالنىارهايمع
 ؛ دانـد ىجانات ميها را تنها وامدار عواطف و ه آنز ين ى در تحقق خارجنيهمچن .رديپذ ىنم

ا يـ كـه آستيـن نيـ ا،اسـت  مورد نظـر، اخالقىشناس  و روانى رشد اخالقٴهحوز آنچه دراما 
ركـز  بلكـه تمر؛يـخا يرند يعقالً اثبات پذ  ،ى به لحاظ امكان منطقى اخالقىها احكام و گزاره

جـا   از آن. استىند تحقق رفتار اخالقي فراىنيب شين و پيي بر تبىمسائل رشد اخالق  درىاصل
 بـه عوامـل ىمباحـث رشـد اخالقـ  در، اسـتى مبتنىقضاوت اخالق  برىكه هر رفتار اخالق

 از ى برخـ، خـاصىدگاهيـاسـاس د  بـردين رو، شـايـاز ا .شـود ى آن پرداخته مىريگ شكل
ً منطقـا ،ن حـاليـع جانات دانسته شـود و دريخاسته از عواطف و ه بر،ى اخالقىها  قضاوت

ز يـ نىرعـاطفي و غىنـي عىهـا ا ارزشيـ ى عقالنىارهاي بر معق ابتنايها از طر  آنىريپذ هيتوج
 ٴگـرا در حـوزه عاطفـه ىهـا هيـن نظريتـر ى از افراطـىكـه برخـ چنـان. ممكن انگاشته شـود

گـاه ي جا،داننـد ى مـى اخالقـىهـا وت اخالق كه عواطف را علت غالب قـضاىشناس روان
رنـد و امكـان يگ ىمـ نظـر  درى اخالقـىها  قضاوتىبرخ  درى استدالل اخالقى براىا  ژهرض

ان يـم  درىبتـوان حتـ مـسأله را نيـمـشابه ا 1.كننـد ى نمـى نفىتحقق و لزوم آن را به طور كل
 ى مبنـا،ىاخالقـكـه خـود بـه لحـاظ فرا  با آنفرانكنا مثال ى برا؛افتيز يلسوفان اخالق نيف

ت شـناخت و يـ مرجع،افتهي لي تعديىاگر سودىاساس نوع و براست رفته ي را نپذيىگرا عاطفه
 ى هنجارهـايى ابتداشيدايپا ، امدهد ىح مي ترجى اخالقىافت هنجارهات را در ديصيعقالن
  ).٢٣، ص ١٣٨٨فرانكنا، ( داند ىن مي مرهون عادات و تلق،انسان  را درىاخالق

 يـىگرا كرد عاطفـه اخالق با ررضىشناس  در روانيىگرا ات عاطفهي نظرتفاوتر ي اخٴاز نكته
ــود ىز معلـوم مـيـ در فـرااخالق نىفيتوصـ ــسفىاز منظـر ريـكـرد اخرا در ررض يسـ؛ش  و ى فل
 ىهـا خاسـتگاه عـاطف  آنىقـت وجـودي به لحاظ حقى اخالقىها  گزارهٴشناسانه همه ىهست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Haidt, J. (2001). The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist approach to moral 

judgment. Psychological Review, 108, 814–834. 
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 ىهـا  قـضاوتٴ درشـارهى و فلـسفى كلـى حكم،ىختشنا  روانيىگرا كه عاطفه ىحال در. دارد
 از ى برخـٴاره درشـى حكـم جزئـ،ىنـيق عي مـصادى بلكـه بـا بررسـ؛كند ىنم  صادرىاخالق

اسـاس   بـرىشناخت  روانيىگرا  كه عاطفهىصورت البته در. كند ى صادر مى اخالقىها قضاوت
 ى اخالقـىهـا  قـضاوت بـاب درى كلـى حكمـ، تاميى خاص خود در قالب استقراىمتدلوژ
 ىن ادعـايـ ا، منبعـث از عواطـف هـستندى اخالقىها  قضاوتٴثابت كند همه ،كرده صادر
 ىا هيـ تـا نظرشـود اسـتناد ، فـرااخالقٴ در حـوزهيـىگرا  عاطفـهٴهيـ نظرىتواند برا ى مىتجرب

بـا كـه  اسـت ىهيبد. رديشكل پذ) ت موجوديگزارش از واقع (ىفي به صورت توصىفرااخالق
 خواهـد ى جـدى دچار مشكل،فيمقام توص  درىاخالقفرا يىگرا عقل ى مدعا،ىن فرضيچن

 ى گـاه،ى فرااخالقـىكردهـاررض لـسوفان اخـالق دريد توجه داشت كه موضع فيا با؛ امشد
 اسـت كـه نـسبت ى علم قابل بررسٴ منظر فلسفه از،ن مسألهي ا. استى و گاه هنجارىفيتوص

 بـه ىا هيـ نظر،ى فرااخالقـٴ عرصـهگر در اىعني .د باشدين دو موضع در فرااخالق چگونه بايا
 توانـست ثابـت كنـد كـه ،ىنيت عيبا توجه به واقع  وىفيشناسانه و توص ىكرد هستلحاظ ررض

عواطـف و ،  اعـصارٴ همواره در جوامع مختلف و همـهى اخالقىها گاه ارزشيخاستگاه و پا
 ،ن بـوده اسـتيكنون چـن ز تاي نى اخالقى هنجارهاىعت وجودي بوده و طبىجانات انسانيه

گر بـا ي دىات فرااخالقي نظرىای، راه برا ىفيدگاه توصين دي با فرض قبول چنىا حتيآگاه  آن
 مخصوص ٴ هنوز گشوده خواهد بود تا با ادله)ىفيتوص شناسانه وو نه وجود  (ىزكرد تجىصررض

 مـثالً  (ىگـريه ديپا د بريتواند و با ى در جامعه مى اخالقىها  ارزشًبه خود اثبات كنند كه اوال
ت و يـ بـا ماه،ىريپـذ د تحقـق و شـكليـجد ٴوهيشـن يان كه يدوم ا .رديشكل بگ ) تيعقالن 

 ٴنظـران در عرصـه  از صـاحبىبرخـ. تعـارض نـدارد ى اخالقىها عت هنجارها و گزارهيطب
 ى موجـود اخالقـىهـا نظـامبـا ست يـبا ى مـىاخالقاات فرين باورند كه نظريا  بر،فرااخالق

 رات مهـم وييـ مـستلزم تغ،ىكـرد فرااخالقـک ررضيـرش ي اگر پذنيچنهم .باشدهماهنگ 
آن  ضـعف  بـرىلـي دل،ن امـري ممكن است هم،ج شودي راى رفتارٴوهي در نظام و شای ىاساس

 د مـک نـاوتنىصـيد ،دگاهيـن ديـب بـه ايـ قرىاظهار نظـر  درمثالً . باشدى فرااخالقٴهينظر
 ن نظريااساس   بر. شود" خطاٴهينظر"زم به د ملتي در فرااخالق بايىگرا رشناختي غ:دگىص ىم
بـه  ، دچـار خطـا اسـت،يـىگرا ل ابتنا بر واقـعيدلحاضر به   عصرى اخالقٴشهي اند،د گفتيبا

 رجحـان  بـرىلـي دليى به تنها،ن استلزامي همديكند و شار ييد تغينظام معاصر بال ين دليهم
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 ).٧١، ص ١٣٨٠مک ناوتن، (  باشدى اخالقيىگرا واقع
د يـچ ترديـه ىد گفـت بـيـ با،نيشيـ پٴسه با مسألهي دوم در مقاٴگاه مسألهيان جايپس از ب

 ، آن در دوران معاصـرىريـگ  شـكلٴ نحـوه وى اخالقىها  قضاوتٴتوان ادعا كرد كه مسأله ىم
نـد تحقـق ي فراىل و بررسي بوده است كه تحلى مباحث رشد اخالقٴن مسأله در عرصهيتر مهم

ن و يتـر مهـم. ن حـوزه شـده اسـتيا  درى متنوعىها كردررضات و يد آمدن نظريآن سبب پد
 ىكـرد بـه ررض،ى اخالقـىهـا  قضاوتىريگ  شكلى چگونگىبررس كرد درن ررضيتر معروف

 ى اخالقـىهـا ن عامـل در تحقـق قـضاوتيتـر ىديمتعلق است كه عنصر تفكر و تأمل را كل
  ـىشـناخت« و گـاه 1»ى تحـولــ ىسـاختار «دگاه با عنـوان ين دي از ان علتيبه هم .داند ىم

اسـاس   بر. هستند4كلبرگ و 3اژهيپكرد ن ررضيپردازان ا هين نظريتر مهم .شود  ىاد مي 2»ىتحول
ــر اخالقـ،شانيـدگاه ايـد ــه منـشأى تفك ــا  قـضاوت ك ــتى اخالقـىه ــل و ى طـ، اس  مراح

 ٴ سـابقهىريـگيپ  در. انـسان متناسـب اسـتىكه با رشد شـناختابد ي تحقق می يىساختارها
ل يرا او در تحقـق فـضا يسـ؛ اشاره كردباره نيا  درارسطوتوان به افكار  ىكرد من ررضي اىختايص

 شـدن را ىستم شـرطيـ عادت و سى از روىدانست و درستكار ى شناخت را شرط م،ىاخالق
 سـطح رشـد ،ىمكتـب شـناخت  در)..Berkowitz,1997pp.11-41( دانـست  ىلت نميفض  ًاساسا
 ىهـا  در قضاوتآنان نوع استدالل ىق بررسي از طرىخالق اىفهم هنجارها  افراد درىاخالق
 ىاسـاس برخـ  كـه بـرىن سطوح و مراحليا  درىافتگيزان رشد ي و م؛شود  ىن ميي تع،ىاخالق

بـه شـكل ن مراحـل يـا. ها شش مرحله است دگاهي دىاساس برخ  و برای  مرحله ات دوينظر
 ى اخالقـىها قضاوت ٴاره درشى اخالقىها استدالل طرح  درى شخصيىزان توانايم با ميمستق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. structural- developmental. 

2. cognitive- developmental. 

3. Piaget. 

4. Kohlberg. 
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 توجـه و تأمـل بـر  بـرىها مبتن ه ساختار استداللچ چنان،دگاهين دياساس ا  بر. داردىبستگ
 و تعامـل شـكل ىقالـب همكـار در گـران وي دىازهاي و التفات به نى ثابت اخالقىها ارزش

  در.گـردد ى مـىاب اريسـى درک اخالقى شخص در مراتب و مراحل باالى رشد اخالق،رديگ
م ي و معطوف بـه خـود تـنظىمنافع شخص ازها وياساس ن ًها صرفا بر ن استداللي ااگرمقابل 

 .  خواهد شدىابتر اريس نيي در مراحل پا،شده باشد
  اكثـر را درى اخالقـىها  قضاوت،يىگرا كرد عاطفه، ررضيىگرا دگاه شناختيمقابل د در
 ى عمومىا متأثر از فضاي كه ىجاناتي عواطف و ه؛داند ىجانات مي معلول عواطف و ه،موارد

 از وراثت و ى ناشىكي ژنتىها ىژگا معلول رضيک جامعه است و يفرهنگ  ج دري راىهنجارها
 بـر. ى و ترشـحات هورمـونىعصبـ  ى مغزىها تي حاصل از فعالىكولويضيزي فىها  خصلت
 ودآگـاهخ ناىنـديفرا  و درى به صورت خود به خودى اخالقىها  قضاوت،كردن ررضياساس ا
 شـكل ى اخالقىها  هماهنگ با ارزش،جانات و عواطفيه  كه اگرىا گونه  به؛رديگ  ىشكل م

 ىهـا  قـضاوت،ن صـورتيـر ايـغ  و در؛ مناسبى اخالقىها  شخص قضاوت،گرفته باشد
 . خواهد داشتىناصواب
هـای  نقـش اسـتدالل ، ى در قـضاوت اخالقـيـىگرا كرد عاطفه طرفداران ررضدگاهيداز 
 اسـاس كـه شـخص بـر  پـس از آنىعنـي ؛ اسـتىني و به صـورت پـسىًا صور صرفىاخالق

كـه  ن سـؤال يـپاسخ به ا  در، كردى قضاوت اخالق، خاصىا احساسات و عواطف در مسأله
ش يـ ب1يىهـا ىتراشـ ليكند كه دل ى را مطرح ميىها  استدالل، داشته استىن قضاوتيچرا چن

نـد ي فرا،دگاهيـن ديـا  در.كرده است فراهمخود های  ه قضاوتي توجىستند كه شخص براين
 ىک قاضـيـ ىابي قتيل از موكل خود است تا حقيک وكيه دفاع يتر شب شي بىاستدالل اخالق

 ).Haidt, 2001.p820( ا محققي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Rationalization.  
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، نـه  اخالقىشناس  روانىفضا ن نكته توجه كرد كه دريد به ايدگاه باين دو دي اىبررس  در
كننـد و نـه  ى مى نفىاخالقهای  ت را در قضاوتجاناي نقش هى به صورت كلانيگرا شناخت

 بر. اند  انكار كردهىقضاوت اخالق ر فكر و استدالل را دري تأث،ى كلىان در قالب نفيگرا عاطفه
  درى عامل اصـل،ىها و احكام اخالق ، شناخت ارزش»ى تحولىشناخت« ٴهي در نظر،ن اساسيا

رشـد « مـستقل از »ىرشـد اخالقـ« ن رويـاز هم ست ويـا تنها عامل ن؛ ام استىرشد اخالق
همچـون  ىانيگرا  به اعتقاد شناخت).Kohlberg, 1971.pp.230-231(  شده استى تلق»ىشناخت

ــساسات انـسانىاري بـس،كلبـرگ ــه مـسائل اخالقـى از عواطـف و اح ــت  ى نـاظر ب و در اس
 ).Ibid, p 140-141(گـذارد  ر میي تأثىها و تأمالت فكر  شناختٴ به واسطهىهای اخالق قضاوت

 ٴق و متأمالنهي دقى افراد قادرند با بررس، مواردىبرخ ن باورند كه دريا ان بريگرا ن عاطفهيهمچن
  بـهى خـود را كـه متكـىه اخالقـيـاولهـای  ق اسـتدالل، شـهوديـ از طرى اخالقـٴک مسألهي

گـر از ي دىبرخـن يهمچـن ).Haidt, 2001. p.819( ر دهنـدييـ تغ،احساسات و عواطف اسـت
 ىاخالقـهای  غالب قضاوت تعامل عواطف و استدالل در  برى مبتنىدگاهي د،نايگرا عاطفه

ن يد توجه داشت كه ايبان، يا اما با وجود ؛)٩٢، ص ١، ج ١٣٨٩لن و اسمتانا، يك(كنند  ىمطرح م
 تحقـق قـضاوت ى را عامـل اصـلى شناخت اسـتداللىكي ،گريكديتقابل با   در،كرددو ررض
هـای  ن باور اسـت كـه تحقـق قـضاوتي بر ا،ى افراطىر قرائتز دي نىگريداند و د  ى مىاخالق
 . استى مرهون احساسات درونًصرفا ، موارد اكثر درىاخالق

 تـا ٦٨ص  همـان، (انـد  كردهدگاه مطرح يطرفداران دو درا  ى متنوع و متعددٴ شواهد و ادله
هـا  دگاهي دنيان يي تبىا براام. ستي آنها نٴ همهىلي تفصى بررسى جا،ن مجالي كه در ا)١٢٢

 ٴهيـ نظرى از طرفـداران جـدىكـي لتويصـ.  اشاره شـود،شاني اٴن ادلهيتر مناسب است به مهم
، امـروزه بـه »ى قلمـرو اجتمـاعى شـناختٴهيـنظر«عنوان با كرد خاص او  است و ررضىشناخت

ن نقـش ييتـب دروی  . اخالق مورد توجه قرار گرفته استىشناس  روانٴ در عرصهىصورت جد
ق ماننـد يصورت دق ه اخالق را بٴاگر حوزه: دگىص ى مىتدالل در قضاوت اخالقشناخت و اس
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ضرورت نقش تفكر و اسـتدالل گاه   آن،ميف كنيات تعرياضک و يصيزي فهمانندها  ر حوزهيسا
 بـه .گـردد ىن مييات تبياضک و يصيزي مانند فيىها ر آن در دانشير تأثيز نظي اخالق نٴدر حوزه

 ىًما بـا درک امـوري دارد و مـستقىات خـارجيـت انكشاف از واقعيثيک حي او اخالق ٴدهيعق
 انـسان ى بـراىگردد كه چه امـور ىن مسأله برميها به ا  آنٴشه مرتبط است كه يصى و واقعىنيع
ت از رسـوم و يـ و تبعىاجتمـاعهای   هنجارى با بررسموضوعن يادر حالی كه  ؟ن استياديبن

 در يـىگرا كـرد واقـعن ررضي چن).٧٤ـ٧٢مان، ص ه( ستين نيي قابل تب،ىفرهنگهای   شيگرا
ار ي بـسىبنا به باور آنـان، تفـاوت . داردىان متفكران اسالميمار مشابهی در يموارد بس ،اخالق
 بـه ىد مانند سنن و رسوم عاد محض بداند و بگىصى كه اخالق را اعتبارای  هينظران ياست م

 ٴهيـدر نظر . مطـرح اسـتى اسـالمٴلسفهای كه در ف يىنها ٴهيداد محض وابسته است و نظرقرار
 اسـت و ى و واقعىن تكىص منشأىست و داراي محض نى اعتبار، اخالق اسالمی،ٴی فلسفهينها

های   التزام به هنجار،شانيا  از منظر).٢٨، ص ١٣٩٠جوادی آملی، ( ز هستيساز ن تيبلكه واقع
ً قـاي دق؛ر دارديثأ تـ انـسانى و اخـروىويـم در سعادت دني و مستقىن به صورت تكىصىاخالق

 پزشـک ى امـر و نهـٴواسـطه ه چون ب،توان گفت ى است و نمى واقعىريثر دارو كه تأيثهمانند تأ
كه گفته شود علـوم ست يرفتنی ني سخن پذ نين ايهمچن.  استى اعتبارى امر،شود ىانجام م

 اما ند،ثبات و مانند آن قابل اى و مقدمات تجربىمنطقهای   اسي كه با قهستند ى علوم،ىبرهان
 ،ىن رأيـ صـاحبان اى ولـ، اسـتى برهانى مانند علوم تجربزين اخالق .ستين نياخالق چن

 انسان با جهـان ٴشناسند و از رابطه ى انسان را درست نمآنان .دانند ىقه ميحد سل اخالق را در
  ).٣١همان، ص (  ندارندى خبر،ندهيحاضر و آ

 ٴ مالحظه فرد عالوه بر،ى در قضاوت اخالقيىگرا كرد شناخت ررضىمبنا  بر،ن اساسيا بر
 مرتبط بـا موضـوع خـاص و ىنيات عي متناسب با واقعىكلهای   ز بر انتخاب هنجاريآم تأمل

گر يكـدين قواعـد را بـا ي اىمورد و تعارض احتمال د قواعد مخصوص هري با،مورد قضاوت
و باشـد ح يقـبژه، رض ىمورد  خاص درى رفتاردين رو شاياز ا. كند ى و استداللى عقلىبررس

 ىبا مورد قبلكه  ى جزئظاهری وات ي خصوصىكه تنها در برخـ  مشابه ىمورد همان رفتار در
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ن يـا حاكم بـرتنها  است كه ىهي بد.جه و بلكه الزم باشد موى به لحاظ اخالق ـمتفاوت است
 . تواند باشد ى تفكر و تعقل مىرويها ن تفاوت

 شـكل ،ن عمـليتـر ى اخالقـٴاره درشـىه قـضاوتك  پس از آنىن گفته شده كه گاهيهمچن
ز مطـرح ينه نيبههای   ر ارزشي با ساىتداخل روند آن عمل اخالق ٴ از نحوهىگرفته است، آگاه

 لـذت، ىبراچه بسا شخصی . ستنديانسان نهای    تنها ارزشىاخالقهای   را ارزش يس؛شود  ىم
هـا  ن ارزشيـائـل باشـد و اارزش ق...  و ىگـاه اجتمـاعي، جاىقي، هنر، موسىشرفت شغليپ

شما ممكن است مثالً . شده تعارض داشته باشند  انتخابىاخالقهای   ممكن است با ارزش
 شهرت سـازمان ى برا،ن حالي با اک اعتراض موجه است؛يد انتقاد از سازمان شما يتصور كن

ب عمـل چه بسا اتفاق افتاده اسـت كـه انتخـا. ديريد و آن انتقاد را نپذيخود ارزش قائل باش
 يى عامـل تفكـر در قـضاوت نهـا،ن مـوارديها در تعارض باشد و در ا ر ارزشي با سا،ىاخالق

 1.رگذار استيثتأ
از ين ىب، ى از تأمالت عقالنىاخالقهای  ن باورند كه قضاوتيان بر ايگرا در مقابل، عاطفه

 بـدون ىقـاخالهای   قضاوت، مواردىاري آن است كه در بس،ن امريا ل برين دليهستند و بهتر
 بـا صـرف مـثالً .شـود ى حاضر م،وار در ذهن  و جرقهى و به صورت شهودى تأملچياز به هين

حكـم و   رود، ى مـى انتظـار وفـادارى كـه بـه صـورت جـدىگاهيجا انت دريتصور مفهوم خ
 .شـود ى ظاهر م،ى تأملچي به خود و بدون ه  ، خودى در ذهن هر انسانىقضاوت بر قبح اخالق

ار و آگاهانـه ي چند گام به صورت هوشـدست كمد ي باىهر استدالل ست كه در اىحال ن دريا
 ى ابتدا به صورت فـورى اخالقٴک مسألهي مواجهه با درها    انسان،دگاهين دياساس ا بر. باشد

مـشكلی ا با ي بازخواست شوندن قضاوت يه اي توجىه براچكنند و چنان  ىو خودكار قضاوت م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. The four components of acting morally . In W. Kurtines & J. Gewirtz (Eds.), Moral behavior and moral 

development: An introduction (p. 394). New York. 
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 ن دريـا  و؛كننـد ى مىساز ستدالل ا، متأخر،ى و به لحاظ زمانىني به شكل پس،رو گردند ريشه
 نـه انـد  بـودهىاحـساسهای   شهود،ىه قضاوت اخالقي و علت اولى اصلكه منشأ است ىحال

 به ىمسائل اخالق  از افراد كه درىاريبسن رو، ي از هم.شوند ىدا مير پي كه با تأخيىها استدالل
ت يعل گر بريشاهد د. ستندي استدالل نٴ به ارائهادره قيمقام توج دركنند،   میسرعت قضاوت 

هـای   اسـتداللىد شـدن منطقـًكه افـراد غالبـا بـا ر  نيت استدالل ايعواطف و عدم مدخل
ه خـود يـهـم از قـضاوت اول شده، باز طرحهای  رش عدم وجاهت استدالليشان و پذياخالق

 . دارند ىدست برنم
 درهـا  كنـد كـه انـسان ى اشـاره مـىهد فراوانن به شواييمقام تب  در،كردن ررضين ايهمچن

جانات خود ي از عواطف و ه، باشندىكه تابع تفكرات عقالن ش از آنيمختلف بهای   تيموقع
ل ياصـري و غى نقـش ثـانوىل بـه روشـنيـن داليـ ا،انيـگرا  عاطفهٴدهيبه عق. كنند  ى مىرويپ

 .كننـد ىرا رد مـ  آنى، اثبات و نقـش علـىاخالقهای   قضاوتى را براىاخالقهای   استدالل
و هـا   ش شـهوديدايـ پ،ى اخالقـيـىگرا  و عاطفـهيىدگاه شـهودگرايـالزم به ذكر است كه د

دانـد كـه از دوران  ى مـى واجتمـاعىفرهنگـهـای   از خاسـتگاهى را ناشـىاحساسات اخالق
جان ي، در قالب هىهای اخالق شود و در بزنگاه ىنه ميها نهاد  در درون جان انسانىت و نوجوانيطفول

 ).Haidt, 2001. p.827(شود  ى مىهای اخالق  قضاوتىري، سبب شكل گىو احساس اخالق
ان ادله و شواهد مـذكور يگرا ان، شناختيگرا عاطفهل و شواهد ارائه شده از ي مقابل دالدر

 ،شانيـ اٴدهيـبـه عق. اند  ندانستهى كاف، قضاوتى براىت نقش استدالل عقلي على نفىرا برا
 ؛ستيـنهـا   ن قـضاوتيا  نقش تفكر درٴكننده ى نف،ىاخالقهای    قضاوت ىريگ شكلسرعت 

ند كند ياز به فراي بودن مورد قضاوت، نىا تكراري بداهت مسأله و ،ن مواردي از اىاريبس را دريس
جـه بـا ي مقـدمات و نت،ن موارديا  و دركند می را برطرف ى استدالل و حركت فكرىجو تديص

 از .دهنـد ى قضاوت را شكل م،ن عوامل به صورت خودكاريا و شود میذهن مرور  سرعت در
 جانـات متعـارض و متـداخل دري عواطف و هاگراند كه  رفتهيان خود پذيگرا اطفهع گر سويد

تواند با سرعت به قـضاوت  ى شخص نمباشد،گذار ريتأثها  ىريگ ميو تصمها    قضاوتىبرخ
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 حالت دوگانـه در فـرد بـه ليدلرد به ن موايا قضاوت در اي ىريگ ميند تصمي فراىبرسد و كند
ن همـه گـواه آن اسـت كـه يـا  و، مشهود اسـت،جانات متعارضيلحاظ تأثر از عواطف و ه

 . بودن علت آن نداردى با عاطفىا زمه مال،سرعت قضاوت
 ىاز ساحت عاطفها   انسانىمتأثر بودن غالب ان دريگرا كه عاطفه ین شواهد فراوانيهمچن

شان بـه يـرا ا يسـست؛يـنان متعارض يگرا  شناختىبا ادعاكنند،  یگزارش م خود ىجانيو ه
 ؛ اعتراف دارنـدىاخالقهای   و قضاوتها  و استداللها   جانات در شناختيه ر عواطف ويتأث

 . دانند ى مى ناكافىاخالقهای    قضاوتىريگ  شكلىن عوامل را براين حال ايع اما در
ها  ک از آني افت كه هرتوان ديص ى مى به روشن،ردكن دو ررضياهای   ادله و ادعاىبا مرور كل
هـا و  گـرا هم شـناخت .اند ش بوده خىصى اثبات مدعابرای شواهد و ادله ىآور به دنبال جمع

 ى دچـار نـوع، متعـصبانهى جانبدارليدل خود به ٴ، در انتخاب شواهد و ادلهانيگرا هم عاطفه
 ؛انـد  برتافتهى روىطرف ىت بي با رعا،ل شواهد طرف مقابىاند و از بررس  شدهىنگر جانبه  کي

همچـون  ى بـه شـواهد،ى عدم دخالت استدالل در قضاوت اخالقـىان برايگرا مثالً عاطفه
گونه تأمـل بـه ناپـسند  چيه بدون ىانسانهر كنند كه  ى محارم استناد مى از زناىانزجار عاطف

 ٴدهيـچي و پىئل نظـر مـساىازمنديان بداهت نيگرا  مقابل شناخت در؛كند  ىبودن آن حكم م
را بـه ) افتيتوان  ى م،ىو تعارضات اخالقها   در معماىفراوانهای     آن نمونهىكه برا (ىاخالق

هـای  ر عواطـف را در قـضاوتيناپذديآورند و نقش ترد ى شاهد م،قياستدالل و تأمالت دق
 ى تفكر آدمىوري نىو حتها  بر قضاوت ريثن تأي كه اى در حال؛كننديفراموش مها    انسانٴروزمره

:  گفتـه شـده اسـتبـاره نيـكـه در ا  چنـان،انكار استقابل نظران   از صاحبىاريبه باور بس
 معقول بـه عقـل ى شهوت آن را به شكل امرىروي باشد و نى دلخواه كسىممكن است عمل«

 ىزيـا چيـرد، اراده كند و آن را انجـام دهـد؛ يم بگيمحور آن تصم  ارائه كند و انسان برىعمل
 معقول بنـشاند و ى غضب قاهر، كار مقهور خود را به جاىروي باشد و نى و قهر كسىّتبرمورد 

م و اراده را تحت شعاع قرار دهد و زمام آن را از دست عقل ي، رهبر عزم و تصمىريگ ميهنگام تصم
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 ).٢١، ص ١، ج ١٣٨٦جوادی آملی، (»  بسپاردىُ بعد عملىعي طبىرون آورد و به قواي بىعمل
عنـصر اسـتدالل و  ک از دويـ  نقش هـرٴرش منصفانهي پذ،ان آنچه مفقود استين ميا  در

ط متنـوع ير آن در شرايزان تأثيم ن نوع ويي مختلف و تبىاخالقهای   ند قضاوتيفرا جان دريه
 ،شناسـان اخـالق  از روانىن رو برخـيـ از ا.دگاه جامع اسـتيک دي در ىموضوعات اخالق

 و عدم نگـاه جـامع بـه ىنگر جانبه کين يزه را همن حويا ات مختلف دري نظرىمشكل اصل
در  ن حوزه را بـه اشـخاص حاضـريپردازان ا هيدانند و نظر ى انسان مىوجودهای  تي ظرفٴهمه

 ).Berkowitz, M.W. (1997), p.15( ه كرده استي تشب،ليداستان افراد كور و ف
ک از يـ  هـرىرگـذاريث تأٴگـاه و نحـوهين حدود و جاييد توجه داشت كه تبيان باين ميا در

رگـذار ي تاث،ىت اخالقـيتربهای   روشىن چگونگييتب  درىقضاوت اخالق عواطف و تفكر در
 را نـسبت بـه ىمتفـاوتهـای  ريک مـسيـ هـر ،ىت عاطفي و تربىت شناختيرا ترب يس،باشد  ىم
به انجـام ها   ک از عواطف و شناختين سهم هر ييمهم در تبامر ن يكنند و تا ا ى مىگر طيكدي
 . مطمئن بودىتيتربهای   روشىمدتوان به كارا ى نم،رسدن

 آن اسـت كـه در ،ىاخالقهای  قضاوت ر عواطف و احساسات بري تأثٴنهيگر در زمي دٴ نكته
 ٴاره درشـى، قـضاوت كلـىا مراد از قضاوت اخالقيد توجه كرد كه آي با،تأثر ر وين تأثي اىبررس

 ىريـگ  به شـكلىريا هنجاىضذي و ىنيگز هنجاردر اثرقت يحق خاص است كه درهای   هنجار
 ٴصـحنه  است كـه دريىها قضاوت،كه مراد نيا ايگردد و  ى خاص منجر مىک نظام هنجاري

 ٴكـه نحـوه اسـت ىهيبـد. افتـد ىاتفـاق مـهـا   انـسانى براى به صورت روزانه و مورد،عمل
 ديـبا ،گذشـتههـای  در بحثو  متفاوت است ،ن دو شكل قضاوتيا  عواطف درىرگذاريتأث
ل يـک حس و تماينكه ي ابا توجه بهجانات ين نوع عواطف و هيهمچن. كردن جهت توجه يابه 

ک يـا انزجار نسبت به يک هنجار يش به يرش و گرايمعنون در قالب پذرين و غيمتعري غىدرون
ر يـن نظي خـاص و مـتعىكـه عواطـف و احـساسات اخالقـنيا اي است و ى اخالقىناهنجار

ن دو شـكل از يـک از ايـهـا، كـه در هـر  نيس گناه، شرم و مانند ا، احساى، همدردىهمدل
 .  استىگذار است، به صورت جداگانه قابل بررسريقضاوت تأث
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ت و يـر عقالني نقـش و تـأث،ى اسـالمٴ و به تبع آن در مباحث نفس فلسفهىنيمعارف د  در
ح داده يكه توض  و چنان؛ن شده استييرفته و تبي پذىانسانهای  جانات، هر دو، در قضاوتيه

ن يچـنن باره يكه در ا  چنان. فروكاسته نشده استىگريک به نفع دي چي كاركرد ه،خواهد شد
هـای   و اسـتداللىن عقلـيله بـراهيوس هد بي باىک باور، گاهيجاد ي اىبرا«: گفته شده است

 احـساسات و عواطـف او را ، با پنـد و انـدرزى و زمان؛ر كردي مخاطب را تسخ،ى عقلىمنطق
 ىرويـ هـم ن،دگاهيـن دياساس ا  اگرچه بر؛)٤٥٠، ص ٥، ج ١٣٨٦جوادی آملی، ( »ختينگبرا
هـا  گـذار بـر بـاورري به عنوان عناصر تأث،ىجاني و هىاحساسهای  تيشه و تفكر و هم ظرفياند
ت يـ، عقالنىافتگيـ  و كمـالىدگاه بـه لحـاظ ارزش وجـودين ديا  درىول. اند ف شدهيتعر
ک يـات در يـن كـه درجـات حيح مطلب اي توض.داردجانات ي برتر از عواطف و هىگاهيجا

، ىات نباتيحهای   ن جلوهيتر گردد و مهم ى آغاز مىات نباتي با ح،ى به عالىدان  ازىبند ميتقس
وان در آن عـالوه ي است كه حىوانيات حي ح، دومٴ مرتبهدر. د مثل استيت تولينها ه و دريتغذ

ات يـ در مرتبـه بـاالتر از ح.بـرد ىجانات بهره مـيه از عواطف و ىات نباتيحهای    ىژگبر رض
 واجـد كمـال ، قبـلاحـلمر بودن كماالت موجـود درا  است كه عالوه بر دارىاتي، حىوانيح

 ىن اسـاس برخـورداريا بر.  استىات انساني حهای ژگیرضباشد كه از  ىز ميشه نيتعقل و اند
 كـه ای ىات نبـاتي حاس بايدر قات، ين مختلف حوشؤ درها  ر آنيجانات و تأثيعواطف و ه از

 كـه از ى اشخاصـٴكه درشاره  از كمال است؛ چنانىا ن كمال است، خود وجدان مرحلهيفاقد ا
 : ن گفته شده استي چن،برند ى خود بهره نمىعاطفهای  تيظرف

تـر از  ن مرحلـه كـه پـستيـا در. شود ىاه ميخود گ تر از آن سرنگون و گاه انسان به پست«
د نـن حـد سـقوط كي كه به اىروند و كس ىن ميت، عواطف و احساسات از ب اسىوانيات حيح

ن اسـت كـه آ ،ک نهاليرا تمام تالش  يس؛دن استيدن و باليبه فكر خوب خوردن و خرامتنها 
 ).٢٢٧، ص ٢١، ج ١٣٨٨، ىجوادی آمل( »غذا جذب كند و سبز و خرم شود

هـای   از حالـتىعيف وسـيـ ط،وانيـ انـسان و حانيمن عواطف و احساسات مشترک يا
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 عالقـه و محبـت بـه خـانواده و ها همچـون  از آنىبخش. رديگ را در بر می ىجاني و هىعاطف
ا نـسبت بـه يـورزند و  ى مىكه دشمناست  ىكان و حالت خصومت و تنفر نسبت به افرادينزد

جـوادی : رک(نـد  برگردى به امور اخالقًمايد مستقنتوان ى مى همگ.شود ىآنان احساس خطر م
كه  است نيان اين مي قابل توجه در اٴ نكته).١٢٦ و ١٢٥، ص ١٣٩٠؛ و همو، ٥٨٧، ص٩لی، جآم

 از درک ىا افتهي ند تكامليازمند فرايز ني نى و همدردىر همدلي نظى اخالقٴدهيچي عواطف پى برخىحت
ن امر هم بر اساس يگاه طرف مقابل است؛ و اين ساختن خود در جايگزي و جاىگريمشكالت د

 .وان استيان انسان و حي اخالق، از جمله عواطف مشترک مىشناس  و هم روانىنيدمعارف 
از يـک امتي خود ى به خود،جاناتي از عواطف و هىد دانست كه برخورداري با،ن همهيبا ا

 ،ن حاليا در ع، امبرد ى باالتر مىات نباتي انسان است و او را از سطح حى براىو كمال وجود
 حضور دارد كـه عامـل انجـام ىراخالقيالت غي تماى برخ،ىال انسانيجانات و اميان هيدر م

شه يـ كـه عواطـف و احـساسات همن امـريـ بـه ابا توجهل ين دليبه هم .رفتار ناصواب است
ت بـه عواطـف جهـت يـ اگـر عقالن،ستي نى و اخالقىكمالهای  و هنجارها  سو با ارزش هم

 انحطـاط ى انـسان را بـه سـو،ت نادرسـتي تربعلت عواطف و احساسات به چه بسا ،ندهد
در ن رو، يـاز ا. شـود ىناصواب اخالقـهای   قضاوت باعث به وجود آمدنو ش بردي پىاخالق

هـای   قـضاوتىريـگ  و شـكلىت امور اخالقي تمشى، انسان براىت اخالقي تربىني دالگوی
فكـر شه و تيـ اندىرويشود و همواره ن ىنمها   رىاحساسات اخالق ً صرفا با عواطف و،ىاخالق

 ).٢٨٢، ص ١٧، ج ١٣٨٨جوادی آملی، (  داردىت جديلو مسؤ،ن اموري اىنسبت به راهبر
ن حـدود ييـ تع،ىجانـات اخالقـي عواطـف و هٴاره درشـىنيدگاه دي دٴارهگر درشي دٴ مسأله

 ٴهمـها انـسان در يـآ«ن سؤال كه يپاسخ به ا در. استها  تين ظرفيوان در اياشتراک انسان و ح
اسـاس   بـر،د گفـتيـ با»؟ريخا يوان مشترک است ي خود با حىخالقعواطف و احساسات ا

 را ىگـري دىوجودهای  توان ساحت ى م،ىف عواطف و احساسات درونيق در تعريسعه و ض
 ،ن حالي در ع؛ دارندىجاني و هى با ساحت عاطفاریيبس ىافت كه شباهت وجوديدر انسان 

بـه اخـالق  ًالت غالبا ناظرين تمايا.  دارندى متعالىا  جنبه، انسان بودهىاز مختصات وجود
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ن قـسم يـ از ای گـاه،ىنـيات معـارف ديادب  در، هستندى و معنوىاخالق فردهای   حوزه در
 در ىز از مـشكالت اشـتراک لفظـي پرهىشود كه برا ىاد ميجانات ي و هنوان عباز يالت نيتما

 از قـسم اول ىد و كاركرىف مفهومين قسم به لحاظ تعريت ات و هىصيد ماهياصطالحات با
 ىبا امور فطـرها   آنى وجودٴی حوزهكه گاهز ين ىن گروه از احساسات درونيا. ز داده شودييتم

گـذار باشـند و رشـط و نـسبت ري تأثىاخالقهای  ًما در قضاوتيتواند مستق ى م،مشترک است
 .از داردي نى اول به بررسٴ، همچون دسته انسانىبا ساحت عقالنها  آن

تواننـد  ىم) شدهاديدر دو شكل ( جاناتي عواطف و هىنيساس معارف دا  بر،به هر حال
جـا   از آن.گذار باشندري تأثىاخالقهای   در قضاوتىعقلارشادهای ا با يبه صورت مستقل و 

 دارد و در ى عقلـٴ نـسبت بـه جنبـهىتـر شي بىفراوانها   بر رفتار انسانىر ساحت عاطفيكه تأث
 شـود ىک مـيـ تحرى نسبت به ساحت عقالنىتر شيلت ب با سهوىُبعد عاطفها  غالب انسان

 . مبذول گرددىا ژه توجه رض،ىتي به ابعاد ترب، جامعىتي تربٴک برنامهيالزم است در 
ًسر اسـت كـه اوال بـه پـرورش يـ مى هنگـام،ىت اخالقي در تربىُ از بعد عاطفىمند بهره

 كـه نيدوم اار شوند و  مطلوب برخوردىعواطف از رشد  توجه شود تاىعاطفهای  ازي نىعيطب
ت ين دو بخش در نظام تربي ا. شودىده  جهتىح به درستيت صحي با تربىاحساسات عاطف

هـای    رشـد جنبـهٴارهژه درش مثال در بخش اول و به رضى مورد توجه است؛ برا، اسالمىاخالق
 ىلـ آمىدگاه استاد جـوادي دفراد در جامعه اىلزوم توجه به ابعاد رشد عاطف  كودک وىعاطف

 اسـت كـه ای ژه رضـن عواطـف امـريـا ازمند است وي است كه كودک به عواطف مادرانه ننيا
ط خانـه در پرورشـگاه رشـد يـ كـه دور از محى كـودك.رديـگ ى آن را نمى جا،ل دانشيتحص

ان يـِعاطفه همانند مالت بن. شود ىم نمياش ترم ى اما كمبود عاطف؛د داناتر شوديكند، شا ىم
 خاص ىعاطفه افراد را در محور.  آن هستندىمچون مصالح ساختمانجامعه است و افراد ه

 الزم ،ن در جهـت دوميهمچن ).٢٧٥همان، ص ( دهد ىوند ميرا به هم پها   آورد و دل ىگرد م
 ى انـسانى و عاطفى كه بر ابعاد احساسىمناسبهای   با استفاده از ابزارىت اخالقياست در ترب
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: سدنىص مینه ين زمي در اى آملى استاد جواد. استفاده كردت مهمين ظرفي از ا،رگذار استيتأث
قت غافل بود كه شعر، قصه و داستان و مانند آن كه جزو مـسائل ين حقيد از اي، نباىبه هر رو«

را بـا عواطـف و ده دارند؛ يسي ارزش و اعتبار و فا، خودىجا د، دريآ ى به شمار مى و ذوقىهنر
 و ىت و رشد فكريتواند در هدا ىمها   ح آني صحىريارگوكار دارند و به كساسات مردم سراح

 ).١٢٥، ص ١٣٨٩جوادی آملی، ( فا كندي سازنده و مؤثر اى نقش، مردمٴ تودهىمعنو
   1ىجانات و رفتار اخالقی عواطف و ه-3

 كـه ى مـسائل، مطرح اسـتىت اخالقي اخالق و تربٴنهي كه در زمىان مباحث مختلفيم در
 بـه لحـاظ ىتـر شيـت بيت و جـذابي از اهم، مربوط استىر اخالقم به رفتايبه صورت مستق

گردد كه به  ى آن ظاهر مى اخالق در نمود خارجٴن ثمرهيتر را مهم يس. برخوردار استىكارشرد
رسد  ىم  به نظر،ى اجمالىک بررسي در. رديگ ىتعلق مها   انسانى اخالقهای خصلتافعال و 

بـر هـا   آنىگـذارريزان تأثيجانات و ميباط عواطف و هد كه ارتي رسى كلٴجهين نتيتوان به ا  ىم
ت كـشف يـثيرا ح يسـ؛شتر اسـتيـ ب،نيشيبر دو بخش پها   آنىرگذاريسه با تأثيمقا رفتار در

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفكـر . ١: از يـک جهـت مـشتمل بـر سـه امـر اسـت» شناسى اخالق روان «ٴ در حوزه"اخالق" اصطالح .١
از منظرى ديگر، اين اصطالح در اين حوزه ناظر بـر . رفتار اخالقى. ٣احساسات اخالقى؛ و . ٢اخالقى؛ 

personality  ياcharacters(های شخصيتى يا منش  نخست خصلت: دو امر است  traits( ؛ و ديگرى، رفتار
بر اين اساس و از هر دو منظر، مراد . اخالقى كه اولى امرى درونى و دومى ناظر به رفتارهاى ظاهرى است

ًاما در اصطالح معارف دينى، اصوال . ًشناسى اخالق غالبا اعمال جوارحى است از رفتار اخالقى در روان
اخالق از . های شخصيتى يا منش است ًو عمل است و غالبا مراد از آن خصلتاخالق حد واسط عقيده 

، ١٧٥، ص ٢، ج تسنيم  جوادي آملى،:رک(پذيرد و خود بر روى اعمال تأثيرگذار است   عقايد تأثير مىٴحوزه
ً؛ اما ماهيتا از آن دو جدا است و بر اين اساس مراد از رفتـار اخالقـى در معـارف دينـى، )١٣٨، ص٩و ج 

شود و  ها و منش اخالقى باشد كه البته هم شامل اعمال جوارحى می رفتارى است كه منبعث از خصلت
  .گيرد هم اعمال جوانحى را در بر مى
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 ٴ بـا جنبـهىاخالقـهـای   در فـرااخالق و قـضاوتىاخالقـهـای     ارزشىعقالنـهای    مالک
 ى برخـليـدلک سـو بـه يـ از ىا رفتـار اخالقـتر است، امـ کي انسان نزدى و عقالنىا شهياند
 فعـل، بـا ى و تحقق فـورىرفتارهای  ر سرعت مواجهه با بزنگاهي نظ، آنىوجودهای    ىژگرض

 ىتـر شيـ بى همراهـ،رنـديگ ىهم به سرعت شكل مها   كه آنىجاني و هىعاطفهای   واكنش
 ىزشـيُ با بعـد انگىمي ارتباط مستق،ىّ به جهت على تحقق رفتار در آدم،گري دىسو  از.دارد

 .رديپذ ىر مي تأث،ىجاني و هىعاطفهای   از ساحتىثر به شكل مؤىانسانهای   زشيدارد و انگ
 .كند ىت م تقىصىُ انسان را با بعد رفتارىجاني و هى است كه ارتباط ساحت عاطفىن عامل دوميا

الت يو تمـاهـا  دانـش«: ن گفته شده استي چن، عواطف بر رفتارىرگذاريث تأٴ غلبهٴارهدرش
م و آن را يشيـاند ى مـىا ارائه مقالتي نوشتن مقاله ىاوست؛ مثالً براهای  ساز رفتار نهيزمانسان، 

 و بغـض، قهـر و مهـر،  حـبٴهيپا روزانه برهای  ا كارم؛ اميكن ىمان عرضه ميها شهيبرابر با اند
ا از يـم؛ ررضـ ىم و بـه دنبـال آن مـيبند ى دل مىزي به چ.، و جذب و انزجار استىّ و تبرىّتول
 از ىاري بـسىِ پس قهر و مهـر رهبـر.ميپوش ىبه تبع آن، از او چشم م م وشىص ى منزجر مىزيچ

 را در ىّا تنفراتـيالت يو تماها  نشيُ بعد عمل، بىمجموع، قوا در. عهده دارد مان را بريكارها
جا كه  از آن.... شود ىن مي معىساس آن، خواهان عمل ارد و بريپذ ىار مي انتخاب و اختٴعرصه

 شهوت، غـضب و ،زيش از هر چيالت است، بياساس تما برها  شتر انساني بٴم امور روزانهيتنظ
 ).٢١، ص١، ج١٣٨٦جوادی آملی، (» اندازند ى مغالطه مىن واديشهرت در ا

 نـسبت بـهان يـگرا ان و شـناختيـگرا ان عاطفـهي اختالف مٴد گفت دامنهي در هر حال با
. ده شده استيز كشي نىرفتارهای   نهيانسان به زم ر دى و شناختىعاطفهای   جنبههای  كاركرد
موضـع در  ،ىاخالقـهـای   نـسبت بـه رفتـارىاخالقـی هـا ر و اسـتلزام شـناختي تأثدرشاره

 گسـست ٴدر دوران معاصـر مـسأله. شده استد ي تردى مختلفهای  از جهت،انيگرا شناخت
  اسـتىسفه و علوم رفتـارخ فلپرسابقه در تايصای  ه كه مسألىاخالق  از رفتارىشناخت اخالق

ن يـج اي نتـا.ل شـده اسـتيـ و تحلىً مجددا بررسـىداني و مىقات تجربي مطالعات و تحقبا
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 از ىكـي .ان قـرار داده اسـتيـگرا  شـناختى را فـراروىنياديـقات، سؤاالت مهـم و بنيتحق
ا ستم بـيـل قرن بي در اوا،نهين زميک در ايستماتي سىدانيقات مين تحقيتر ن و مهميتر گسترده

هـزار هـا   دهىرو ابتدا بر قات كه درين تحقيا.  بوده است2ىم و 1هارتشورن ىطولهای   ىبررس
 انجـام ى در دوران بزرگسالى و در ادامه به صورت طولى و نوجوانىن كودكيسن دانش آموز در

 وجـود ىاخالق زان رفتاري با مىاخالقهای   ن حجم دانستهايم ى كه ارتباط اندكشده، نشان داد
تر مالزمه   افزونى با رفتار اخالقىاخالقهای  تر از ارزش شي بىست كه آگاهين گونه نيد و ادار

 ).Damon, 2000, p. 300(  داشته باشدىو همبستگ
 ىورزد كه رشـد اخالقـ ىد ميكن نكته تأيا  برىدگاه شناختيدها،   لين تحليدر مواجهه با ا

 از ىا رهيـنجز بلكه متـضمن ،ستيتر ن شيًن الگو صرفا محصول به دست آوردن دانش بيا در
 ژهرضـ  و بـهيـىگرا كرد شـناخت ررض،نيا با وجود ا است؛ امافراد  تفكرٴوهي در شىفيرات كييتغ

 قـرار ىنقـد جـد  همـواره مـوردكلبرگ و اژهيپ همانند ،كردن ررضياهای   نيسن تئويصيتر مهم
 به ىًاند و اصوال اهتمام اندك نگرفته ى پ،ى رفتار اخالقٴ حوزه خود را درٴهياند كه لوازم نظر گرفته
 دالنـه و را فارغىاخالقـهـای    و مباحـث مربـوط بـه شـناختاند  داشتهى رفتار اخالقٴمسأله

 :ندگىص ىنه مين زمي از محققان در اىبرخ. اند  كردهى، بررسى تحقق فعل اخالقىتوجه به چگونگ ىب
 ىل تفكـر اخالقـيـق بر محور تحل اخالٴ در حوزهىشناخت ر روانياخهای   شيتر گرا شي ب

 در 4انهيگرا  عقلىري سوگٴهكنند منعكس، 3ىده گرفتن آشكار عمل اخالقيناد. قرار دارند
ن موضوع كه ي اىبررس. ق استيتحقهای   اخالق و سهولت روشهای   ى از تئورىاريبس

تـار  رفىكنند، نسبت به بررسـ ى استدالل مى فرضىاخالقهای   معماٴافراد چگونه درشاره
 ).Bandura, 1991,Vol. 1, p. 46( تر است ها به مراتب آسان  آنى واقعىاخالق
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 در مباحـث ىپردازان شـناخت هي است كه نظرريناپذت انكارين واقعيد گفت اي باباره نيا  در
 ،ن حـاليـ در ع،1اند ن مباحث اقرار داشتهيا  درىت عمل اخالقيكه به اهم  با آنىرشد اخالق

ا بـا امـ. انـد  پرداختـهى با فعـل اخالقـىاخالقهای   ن رشط و نسبت شناختييخود كمتر به تب
 كـه اثبـات كننـد رفتـار ان آن بـودهيگرا خت همت شناٴد توجه داشت كه وجههيبان، يوجود ا
 ىاخالقـهـای   شناخت  برى و مبتنى است كه متكى مالزم با رشد اخالقىهنگامتنها  ىاخالق
متنـوع تحقـق های   تي مختلف در موقعى است به دواع ممكنىاخالقهای  را رفتار يس؛باشد

هـای   است كه تداوم رفتـارىند شناختيک فرايدر ها   ارزش  شدن اخالق وىن درونيا ا، امابدي
 يـى آگاهانه نـسبت بـه چراٴبه جهت اراده ،ن كردهيمختلف تضمهای   تيموقع  را درىاخالق

 از ى برخـ،انيـن ميـدر ا. دهـد ىمـ ى اخالقـىبـو ت و رنـگ ويثيحها،  به آنها  ضرورت آن
هـای   ى همبـستگ،ىنـي و عىتجربـهای   ىبا مطالعات و بررس  فراترىامقد اان دريگرا شناخت

 از ى رفتار اخالقـىک سو و فراواني افراد از ى و قدرت استدالليىن تواناايم را ىروشن و استوار
 بـه ى اسـتدالل اخالقـيىانـااند كه سطوح باالتر از تو  شدهىشان مدعيا. اند افتهيگر ي دىسو

رفت كـه عامـل يد پـذيـن رو بايـشـود و از ا ى مى منتهى به رفتار اخالقىتر شيشكل بهتر و ب
ان يـگرا ، عاطفـهمقابل در.  هستندىاخالقهای  ، شناختىكننده در تحقق رفتار اخالق نييتع

ا رفتـار  اسـتدالل آوردن بـيى و توانـاىن قوت شناختاي كشف شده مىاند همبستگ ادعا كرده
نـه  و (ىراخالقـيزشـت و غهـای   نسبت به رفتارى بازدارىعني ى سلبىا نهيدر زمتنها  ىاخالق

های   رفتارٴ مورد همه درىن همبستگيت اي و عموم استمطرح شده) ىاخالقهای  انجام رفتار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بر اين عقيده است كه اخالق بدون عمل، مـرده  كلبرگ خود در اين زمينه بر نقش رفتار تأكيد فراوان دارد و .١
 :ک.در اين زمينه ر. است

Moral education in the cognitive developmental tradition: Lawrence Kohlberg's revolutionary  ideas / John 

Snarey  and Peter Samuelson in Handbook of Moral and Character Education,p.68 
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ن آن دو يـ بىّ علـٴ، رابطهىن همبستگيكه صرف ا نيااضافه بر  . استدهي به اثبات نرسىاخالق
اسـت، ) IQ(زان هـوش يـ متناسب با مى و استداللىزان قوت فكريرا م يس.كند ى اثبات نمرا
 بـا مقـدار ، تناسب داردى و استداللىزان قوت فكريطور كه با م  همانىزان هوش انسانيا مام

های نابهنجار   نسبت به رفتارىجاني كه به صورت ناخودآگاه و هزي ن از مغزىبخشهای  تيفعال
 علـت بـه ى گفتـه شـود كـه قـوت هوشـديشا پس . همراه و مالزم است، داردى بازدارٴجنبه

ارتكـاب تخلفـات   درى مغـز بـر بـازدارىجـانيآگـاه و ه بخش ناخودى با توانمندىهمراه
گـر ي از طـرف د).Haidt, 2001, p.823( ق اسـتدالل و شـناختي نه از طر؛ نقش دارد،ىاخالق

 ىولـوژيزي اخـالق و فىشناسـ روانهـای   حـوزه دركه ها  ن استدالليا ان عالوه بريگرا عاطفه
ر ي تـأثٴ غلبـهٴش درشـاره خـىصىگر به سـود مـدعايدهای   در حوزهمطرح شده است،  ىاخالق

 ممتنـع و ،ل به آن كـاري بدون مىكار  انجام هرًاساساكنند كه  ى استدالل م،عواطف در رفتار
از هـا  و بـاورهـا   ًال شـناخترا اصـو يس. استىشناختري غىل همواره حالتي است و مىناشدن

 ٴ و منفعالنـه بـه نحـوهى خنثيىها وار و واكنش  ندهي آيىها ًاثرند و صرفا حالت ىزه بيلحاظ انگ
 هـستند و بـه ىزيـ بـه دسـت آوردن چى و در پفعالندال ي كه امى در حال هستند، وجود جهان
 :م كهيرين اساس اگر بپذيا بر. آورند  الزام،ىلحاظ درون

درک فاعـل از  «ىكـيث متفـاوت اسـت كـه ي دو حى دارا، در فاعلىم اخالق استلزا-١
 ؛ »جاد كنديآن ا د دري كه او باىرييتغ «ىگرياست و د» باشد ىجهان آن گونه كه م

ل بـه تحقـق يـر از جهـت تمايـ غى شناختٴت در جنبهيافت واقعث انعكاس و ديصي ح-٢
  است؛ وى عاطفٴ جنبه خاص درىرفتار
 .  دارندىک جهت سازگاريبا تنها  ى و عاطفىشناختهای   حتک از ساي  هر-٣ 
بـصيرت ( .ستيـ نى، كـافى انجـام فعـل اخالقـىم كـه شـناخت بـرايريد بپذيگاه با  آن 

  ). ١٧٩تا ١٧٤ ص ،اخالقى
نقـش شـناخت در  د بـريـ ضمن تأك، اخالقىشناس  روانٴان معتدل در حوزهيگرا شناخت

 تحقـق فعـل ىر عواطف براي نظىگريدهای    مؤلفه،اختن باورند كه عالوه بر شنيا رفتار، بر
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از  ريـ غيىهـا حـوزه ً كـه معمـوال درىان افراطـيگرا  از شناختىا برخام ؛ الزم استىاخالق
 بـودن ىكـاف  برىان مبنيگرا ، ضمن رد استدالل عاطفهكنند ى اخالق اظهارنظر مىشناس روان

 ى كـاف، تحقـق رفتـارى بـراىشناختهای   نهيكنند كه زم ى ادعا م،ى رفتار اخالقىعواطف برا
 .ماز نـدايصيـ نىش از شناخت استلزام اخالقـي بىزيز به چي نى تحقق فعل اخالقىاست و برا

 شـخص بـه رغـم اطـالع و ، مـواردىاريبـس ن مشكل هستند كه دريان متوجه ايگرا شناخت
 در دفـاع لين دليبه هم .كند ى را ترک مى رفتار اخالق،ىاخالقهای  شناخت نسبت به هنجار

 ى بـراىلـيست كـه دلين ني اى شناخت استلزام اخالقٴ، تنها شاخصهندگىص  ىاز موضع خود م
 ى كـه او را بـراىگـري دٴهن شناخت ممكن است با ادلـيرا ادهد؛ يس ار فاعل قراريعمل در اخت

ن يـ اىاستلزامات اخالقـ ٴنشانه بلكه . معارض باشد،كند ىق مگر تشىصيدهای   عمل به گون
 ىا  عمـل بـه گونـهى بـراىگريل ديهر دل دهند كه بر ى عمل به دست مى براىلي دلاست كه

ن يـاند؛ به ا ، لحاظ شدهلي مستقل از مى استلزامات اخالق،بين ترتيبد. كند ىگر، غلبه ميد
باشد،  گر كه مطلوب ماي دىزي هستند كه مشروط به وجود چىا معنا كه خواهان اطاعت ما به گونه

ان، يگرا ن مدعا در كلمات شناختيا.  ندارندىگر ما بستگيهای د  گر، به خواستهيدان يبه ب. ستندين
شود كه شناخت  ىده شود، معلوم ميشود كه اگر شناخت از عمل بر ىان مين قالب بيگاهی در ا

 ).١٩٣ـ ١٨٦همان ص ( تحقق نداشته است ىقي حقىً بوده و واقعا شناختىالي خىمذكور، امر
مـورد   دريىگرا  و عاطفهيىگرا كرد شناختموجود در دو ررضهای  طيرتف گذشته از افراط و

رش يد توجه داشت كـه عـدم پـذي با،ىاخالقهای  رفتار و قضاوت ر شناخت و عواطف بريتأث
كـه د يـانجامخواهـد امـر ن ي به ا،ىاخالقهای  و رفتارها   ميتصم  شناخت درىثر برا مؤىنقش

 ٴ است كـه مـسألهىن در حاليم و ايري انسان را بپذىقاخالهای   رفتارىانه براي جبرگراىرتصىص
هـای  نـد رفتـاري در فراىن شـرط اساسـي اخالق است و چنانچه اى مباننيتر ادیيبنار از ياخت

 ،گـر سـوي از د. خواهد شـدى از معنا ته،ىت اخالق و فعل اخالقي ماه، مفقود باشدىاخالق
ر يـ نظىفعل اخالقـهای   گر مؤلفهير ديده گرفتن تأثيناد  شناخت وى براىرش نقش افراطيپذ
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ر عواطف و احـساسات يثأتباب  در ىنيت عي چشم بستن به واقعى نوع،احساسات و عواطف
 .گذارد ىآن صحه نم ز بري نىدانيقات مياست كه تحق بر رفتار

طـور كـه نقـش عواطـف و   همـانىنـيمعـارف د د گفـت دريـر بايبا توجه به مطلب اخ
ک از آن دو در رفتـار يـ  هـرى بـرا،رفته شده استي پذىت اخالققضاو دو در ها، هر شناخت

 رفتـار ،دگاه اسـالميـاسـاس د بـر. رش قرار گرفته استي خاص مورد پذىز سهمي نىاخالق
 همانند ىرشناختي و غىشناختهای  ه خاستگا در انسان منبعث ازها  ر رفتاري همانند ساىاخالق

 ىر عواملي خود تحت تأثىشناختريغهای  ه ان خاستگاين ميا جانات است كه دريعواطف و ه
. رديگ ىقرار مها  ر آني ناخواسته تحت تأث،است و شخص...  و ىط اجتماعير وراثت، محينظ
 ٴ ارادهىريپذريستند به رغم تأثي نى آدمٴرگذار در ارادهي تنها عوامل تأث،ن عوامليجا كه ا ا از آنام

 ىرويـجانات به جهت وجـود نير عواطف و هيظ نىا  در افعال خود از عوامل ناخواستهىانسان
 اراده، انـسان در ىريـگ  عواطـف و شـكلىده ر آن در جهتيناپذر انكاريشناخت و تفكر و تأث

 در ى آملـىاستاد جواد. برد ى آزاد بهره مٴ از ارادهىاخالقهای  و از جمله رفتارها   رفتارىهمگ
 وهـا   فرهنگ اجتماع، ،ىكودك طيمح وراثت، چون ىعوامل اگرچه پس«: ديفرما ىنه مين زميا

 و ىانـسان پـاك نهـاد خـداجو، فطـرت چـون ىقيحقـا و سو كي از جامعه بر حاكمهای   سنّت
 نيـا ٴهمـه است، اثرگذار انسان رفتار و ىريگ جهت در گريد ىسو از ىدرون سالمهای   شيگرا
 تيشخـص نييتع ىبرا ن،يبنابرا تامه؛  ِتيّعل نه و اقتضاست نحو به ىدرون اي ىرونيبهای  ريتأث
 انـسان بـر را جبر ،ىمقتض ِقيحقا نيا ىسو از توان ىنم وجه چيه به انسان ىفرهنگ و ىدتيعق

 .)٣٠٢، ص ١٣٨٩جوادی آملی، (» انگاشت شده ليتحم
هـای  گونـه كـه در قـضاوت  عواطف و احساسات همـان،ىنيدگاه دي در د،ن اساسيبر ا

تـوان  ىقـت مـي و در حق؛كننـد ىثر مز از خود متأي را نىاخالقی ها رگذارند، رفتاري تاثىاخالق
 نخست به صورت :ثر از عواطف هستندأ از دو سو متىاخالقهای   رفتار،دگاهين ديگفت در ا

 و ؛ هـستندى كه خود از جمله علـل فعـل اخالقـىاخالقهای   قضاوتٴم و با واسطهيرمستقيغ
ن رو هر آنچـه كـه در ي از ا.حساساتم رفتار از عواطف و اي مستقىريرپذيثأ به جهت تىگريد
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های   رفتارٴنهي در زمد،ي مطرح گردىاخالقهای   در بخش قضاوتىت عاطفيلزوم پرورش و ترب
 عموم مردم نسبت به ى براىت عاطفيجا كه گاه راهبرد ترب آن تا ؛ز طرح شده استي نىاخالق

 ز بـهيـق را نخـالف مكـارم االيث شريح داده شده است و مضمون حدي ترجىت عقالنيترب
ّی «: ديفرما ىم Ｂى رسول گرام.اند كردهر ي تفسان معنيهم مم مكارم األخالقإن ّ . »ُبعثت الت
ران يمد  رهبران جامعه وىكويُسازد، خلق ن ىمند م كته آن است كه آنچه مردم را بهرهن نياسر 

ان گـر، مـردم عالمـان را در محـور عمـل آنـير ديـ و بـه تعبِامت است، نه صرف علم آنان؛
مردم های   ق در دلير و عمي، به طور فراگＤت عصمتيّن كه محبت اهل بي ا رازشناسند و ىم

 ٴ بهرهＤتر مردم از معارف بلند ائمه شي وگرنه ب؛ آن بزرگواران استىكويُ خلق ن، گرفتهىجا
 ).٣٨٤، ص ٥، ج ١٣٨٨جوادی آملی، ( بردند ى نمىواف



   ١٣٩١ پیاپى سیزدھم، پاییز ، اول شماره سال پنجم،فصلنامھ اسراء،        
 ٥٨ 
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