
 

 
 
 
 

  آمىلى جوادآيت اهللادر آثار  1ىشأن اخالق
 ٢اكپورى پعل

  دهيچک
 مختلفی بدان توجه های  اخالق است كه امروزه از جنبهٴهودات، بحثى مهم در فلسفى موجاخالق شأن

آفرين موجودات است كه در حدود، ثغور و معيار  شأن اخالقى در اصطالح، همان جايگاه مسؤوليت. شود می
 :اهم نظريات مرتبط با اين بحث، عبارت است از.  متعددى عرضه شده استهای آن، نظريه

فاعـل «، بـا معيـار ىاخالقـ تيـفاعل ٴهيـنظر؛ »وجود انـسانى«ى، با معيار كيژنت تينانسا ٴهيظرن
موجود «، با معيار کيارگان اتيح ٴهىنظر؛ »مدرکموجود «يار  محور، با مع  احساسٴهىنظر؛ »اخالقى

، بـا اديـبن رابطـه ٴه؛ و نظـرى»كـره ستيسـ موجـودات«، بـا معيـار قيـعمى شناسـ بـوم ٴهىنظر؛ »زنده
 .»د داراى روابط اجتماعى يا اكوسيستمىموجو«معيار

را » وجود«ى آملى، معيار كوشد بر اساس آثار و آرای استاد جواد های موجود، می اين نوشتار با توجه به نظريه
حد نصاب شأن اخالقى موجودات معرفى كند و بر اساس تشكيک در وجود، از تشكيكى بودن شأن اخالقى 

 اخالقى در اين نگاه، بسيار گسترده است؛ از   شأنٴهرسد محدود به نظر مى. يدگيری نما موجودات بحث و نتيجه
 و از سوى ديگر در جانب فروتر حيوانات و حتى گيرد يک سو انسان، و در جانب برتر خدا و ملكوتيان را در بر می

 .شود  شامل می موجودات راٴهگياهان و در تفسير عرفانى، هم
 

واژه يد  ا كل  . اخالقى، مسؤوليت اخالقى، تشكيک در وجود شأن اخالقى، حق:ه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Moral Status. 

 .   المصطفى العالميهةاستاديار جامع. ٢



 شأن اخالقى در آثار آیت اهللا جوادى آملى
٢٠٣

  مقدمه
گـاه يشود، جا ىموجودات اطالق مين آفر يتولؤگاه مسي به جاً كه اصطالحاىشأن اخالق

 و بـر ى است كه چه موجـوداتآن ،ن بحثي در اىپرسش اصل . داردى در مباحث اخالقىمهم
 نـسبت بـه ى، اخالقـىها علا ما به عنوان فايآ. اندىگاه اخالقيواجد جاى، ارياساس چه مع

ف ما در قبال اطفـال، يا وظايآ  دارند؟ىحقوق، ن نظريا از زيگران نيد م و دايصىفيگران وظايد
يف ما نسبت بـه ن وظاييگذار در تعيرثأكسان است؟ عامل تين، يجن ، نطفه وىذهن ىها ناتوان

 چگونـه ستمحـيط يسـها، و  اهان، گونهيوانات، گي حىكدام است؟ شأن اخالقموجودات، 
 ؟استكجا   ما تاىف اخالقي وظاهى، دامناست؟ و به طور كل

.  يافـتانسان وجود دارد، هى كه درشارا نهيريار ديتوان در مباحث بس ىن بحث را مي اهشيص
شد، بحـث يـنديگـر موجـودات بي خود و نـسبتش بـا دهاره درشتوانست جا كه بشر واقع هر در
جـوادى ( . او مطرح بـوده اسـتى برا،گر موجوداتيبا دسه يگاه و مقام و منزلت او در مقايجا

 .) ٦٥ص ، ١٣٨٨آملى، 

  بحث هنيشيپ
 .شود ىست مطرح مط يسيتر در مباحث مربوط به مح شي موجودات امروزه بىشأن اخالق

ست را ط يسي مح مجموعه مسائل اخالق ٢»ىطيمح ستاخالق يس« در كتاب ١مانس پىصيلوئ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Louis Pojman,Environmental Ethics,Wadsworth. 

رضراست   بخش اول اين كتـاب.  چاپ شده است٢٠٠٥ها در  هاى مختلفى دارد كه چهارمين آن اين كتاب 
 : به فارسى ترجمه و با مشخصات يسر چاپ شده است) ١٩٩٨رضراست اول (

 .١٣٨٤ محسن ثالثى و ديگران، توسعه، تهران، ٴمحيطى، ترجمه  اخالق يسست: پىصمان، لوئيس
2. Environmental Ethics. 
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ن مـسأله در يتـر م كرده است؛ كـه مهـمي تنظ»ىئل عملمسا« و »ىمباحث نظر«در دو بخش 
 . انسان استى انحصار ى، شأن و منزلت اخالقىبخش نظر

هـا و  نگـرش«: معتقد اسـت2 كه مقاله معروف وى در كتاب پىصمان هم آمده،١لين وايت
و ) عهدعتيق ( هاى دينى يهوديت ًررضكردهاى غربيان به اين مسأله، معموال از يک سو، در آموزه

 .»رضژه در آثار ارسطو يصشه دارد  يونان باستان، بههو از سوى ديگر در فلسف) عهد جديد(مسيحيت 
 ٴلهأ به مس،ستط يسي ضمن مباحث اخالق مح٤»ىاخالق عمل« ز در كتابي ن٣نگريتر سيپ

ک را ِ موجـودات مـدرههمـ 5،»ىادراک حـس« هيـ نظرىو با معرفاست  پرداخته ىشأن اخالق
 6.كند ى مىمعرف ى شأن اخالقىدارا

به بحث جايگاه اخالقى مستقل انسان و ديگر » اخالق محيط يسست«  در كتاب جان بنسون
 7.موجودات پرداخته است كه بحث شأن اخالقى موجودات نيز در ضمن مباحث آمده است

، ىشـأن اخالقـ« ک كتاب بـا عنـوانيو 8»ىشأن اخالق«ای با عنوان  وارن در مقاله آن ىمر
ار و يـ چند در بـاب معىاتي و نقد نظرىبا بررس9»موجودات، گريبر اشخاص و دف در برايوظا

 .كند عرضه می مركب ىارهاي با معىا هي نظرى،مالک شأن اخالق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Lynn White. 

2. Pojman, Louis P. ,"Environmental Ethics",Wadsworth, Forth edition,19 -26 

3. Peter Singer. 

4. Practical Ethics. 

5. The Sentience Theory . 

6. Singer Peter, Practical Ethics, ٠xford Reading in Philosophy .   

 .منتشر كرده  است» اخالق محيط يسست«زاده ترجمه و با عنوان  ن كتاب را آقاى وهاباي. ٧
8. Warren ، Mary  Ann  ، "Moral Status, A Companion to Applied Ethics" , Blackwell Companions to 

Philosophy, Edited by  R. Gfrey  and Christopher Wellman, 2003. 

9. Warren ، Mary  Ann ,"Moral Status, Obligations to Persons and Other Living Things " ,Oxford and New 

York: Oxford University  Press. 
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ًدر ىصان فارسى، مقاله يا كتاب مناسبى وجود ندارد كه به صورت علمى، مستقيما به طرح اين 
ى اسالمى ها ه مواد الزم براى اين بحث در آموزهالبت. يى از آن پرداخته باشدها موضوع و يا حتى بخش

، تفاسير قرآن، روايات مربوط به طبيعت و حقوق انسان، و نيز Ａامام سجاد» الحقوق «هرضژه در رسال به
از اين رو تبيين مبانى و آرای انديشمندان مسلمان، با توجه به 1در  آثار انديشمندان مسلمان وجود دارد؛

 .تر روشن نمايد  اسالمى در اين مسأله را بيشهى نظريها تواند افق ى مى شأن اخالقهابعاد مسأل
  يار شأن اخالقيمع

ى  شـأن اخالقـٴهين بحـث، معيارهـاى متفـاوتى را درشـارهای مربوط به ا ين نظريهتر مهم
 :  ى، به دو دسته قابل تقسيم هستنداند؛ كه به صورت كل موجودات، بيان كرده

  :گیرد ه را در بر میی که دو نظر انسان محورىها هینظر. الف
 هـر(انـسان  نوع ىني دىها  كه با تمسک به گزارهى استاهينظر ٢؛ »ىكيژنت ىانسان ٴهيظرن«

 .  داند ى مى شأن اخالقىرا دارا) كند صدق او بر تيانسان كهى موجود
 بتواننـد كـهيى هـا انـسانى برا فقط را ىشأن اخالق اين نظريه ٣؛»ىاخالق تيفاعل ٴهينظر«
 .كند ، معرفى مىباشندى اخالق فاعل

  :ها عبارتند از اهم آنمحور که  رانسانی غىها هینظر. ب
 تجربـةيى توانـاكـه (» کِمـدرموجـود «، هين نظريا ٤؛)محور احساس (بودن مدرک ٴهينظر

 .داند  را داراى شأن اخالقى مى)ى را داردذهن ٴهارانيهوش رحاالتيسا لذت، درد، و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تـشكيكى ٴاز اين رو مناسب ديديم با مرورى بر آرا  و آثار استاد حكيم و فرزانه آيت اهللا جوادى آملى،مسأله. ١
 .بودن شأن اخالقى را  بررسى كنيم

2. The Genetic Humanity  Theory . 

3. The Moral Agency  Theory . 

4. The Sentience Theory . 
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 ٢. است»موجود زنده «،هين نظري در اىار شأن اخالقيمع ١؛»کيارگان اتيح ٴهينظر«

اعـم از » كـره ستيسـ  موجـودات« كه در صدد اسـت بـراى ٣؛»قيعم ىشناس بوم ٴهينظر«
 .يدای ثابت نما موجودات زنده و غيرزنده، شأن اخالقى

 شـرط  راىستميا اكوسي ىوجود روابط اجتماع؛ اين نظريه »ا ساختارگراي٤اديبن رابطه ٴهينظر«
 .داند را معيار مى» موجود داراى روابط اجتماعى يا اكوسيستمى«معيار شأن اخالقى معرفى نموده، 

شـأن  زنده، با شـرايط خـاص، داراى  موجوداتٴ؛ در اين نظريه همه»آن وارن ى مرٴهينظر«
 ٥.هستند ىاخالق

دد ى موجـوداتى خـاص در صـگفته، با معرفـ يات پيش نظرٴههمان گونه كه ذكر شد، هم
كننـد؛  ىف مي انسان را بر اساس آن تعرى اخالقتيؤولمس ٴههستند و دامن اخالقىتعريف شأن 

 ٧.يات دانست نظرٴه را محور اصلى هم٦يا جايگاه وجودى موجودات» وجود«توان  ىپس م
  يف شأن اخالقيتعر

ظـر رسـد از دو من ىبه نظر مموجود،  های يه نظر اهمنين بحث، همچني اٴهنيشيبا توجه به پ
 : پرداختى شأن اخالقتعريفتوان به  ىم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Organic Life Theory . 

 عليرضا آل بىصه، نقد و نظر، سال دوازدهم، شماره اول و ٴ، ترجمهاخالق محيط يسستپيتر سينگر، : ک.  ر .٢
 . ١٥٨دوم، ص 

3. Deep Ecology . 

4. Relationship-based Theori. 

 .١٥ ش اخالق، ٴنامه پژوهش: تر اين نظريات بنگريد به براى توضيح بيش .٥
 . يعنى آنچه بر اساس نظام خلقت به موجودات تعلق گرفته، حد نصاب شأن اخالقى منظور شده است . ٦
را بدون هيچ قيدى، معيار شـأن » وجود«توان اصل  رسد بر اساس آرای استاد جوادى آملى، مى به نظر مى. ٧

 ).٦٠صورت و سيرت انسان در قرآن، ص : ک.ر(ى و تشكيک در وجود را ابزارى براى تبيين آن دانست اخالق
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 ،ن اسـاسيبر ا.  آن استىها فرض يشو پ» اخالق «ٴهف واژيبا توجه به تعر، نگاه نخست
دسـت  بـه ش، خـىصٴهق اعمـال اراديـ است كـه فاعـل مختـار از طرىگاهيجاى شأن اخالق

 ىدر معنا» اخالق« ٴهو واژ) ى لغوىمعن(گاه ي جاىبه معن» شأن «ه واژ،فين تعريدر ا. آورد ىم
 اطالق ،ن صورتيدر ا. آن در نظر گرفته شده استى ها فرض يش پٴه خود و با مالحظىقيحق

ر موجـودات يح اسـت و در سـاي صـحىقـي به صـورت حق، فاعل مختار برفقطى شأن اخالق
 .رود ا به كار میمجاز) وانات، نباتات و جماداتيح(

.  آن اسـتكـارشرد موجود و های يهدر نظر» ىالقشأن اخ «ٴه به كارشرد واژتوجه با ،نگاه دوم
ا يـ ى خواهـد بـود كـه موجـودات بـه صـورت اكتـسابىگـاهي جاى، شأن اخالق،ن منظرياز ا

 . ن باشديآفر تيمسؤولگران ي دى كه براى به نحوكنند می كسب ىراكتسابيغ
 و ىگـاه و مـراد از اخـالق اعـم از فاعـل اخالقـي جاى به معن،فين تعريدر ا» شأن «ٴهواژ

 1.يرندگ ى قرار مى كه متعلق فعل فاعل اخالقاستى امور
  ي و ارزش اخالقيارزش وجود

ى موجودات شود، شأن اخالق  شأن اخالقى به روشنى ديصافت مىٴهطور كه از تعريف واژ همان
  مخلوقات،ٴهاگر بخواهيم به جايگاه وجودى موجودات در گستر.بر جايگاه وجودى آنان مبتنى است

هرچه مصداق شیء است و عنوان چيز بر آن صادق است، مخلوق خداى سبحان «، توجه كنيم
بخشى كـه  «:شوند  مخلوقات نيز به سه دسته تقسيم مى).٢٠، ص ١٣٨٨جوادی آملی، (» است

، بخشى كه كارشان بر اساس عصمت فرشته بـودن؛ يكنواخت است، كارشان بر اساس غريزه
مايه ، ت نيست، بلكه دو گونه است و اين دوگونگىيكنواخت است؛ و بخشى كه كارشان يكنواخ

 ).١٥٩جوادی آملی، مبادی اخالق در قرآن، ص (» تزاحم و منشأ نياز به اخالق است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توان در مبانى و آثار استاد جستجو كرد؛ اما نگاه مـا در ايـن  رسد هر يک از دو نگاه مذكور را مى به نظر مى. ١
 .مقاله بر اساس تعريف دوم يا همان تعريف عام شأن اخالقى است
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بـا چـه ) هـا انـسان( سوم ٴهن دستي اىدهايد و نباين است كه باي اىال اساسؤن حال سيبا ا
ت، ها اسـ مند و اساس ارزش ارزش،نفسه ىجا كه وجود ف ؟ از آنبودد ى، ارزشمند خواهاريمع

بـه . ى باشد كه با ارزش وجودى، مـرتبط باشـدواقع تواند ارزش ارزش اخالقى در صورتى مى
ى تواند ارزش اخالق اين صورت كه اگر وجودى از راه تحقق اراده و اختيار انسانى تحقق يافت، مى

انسان بايدها و نبايدها را بر « :اداشته باشد؛ در نتيجه اخالق امر جدا و بريده از عالم واقع نيست؛ يسر
  ).٢٦همان، ص ( »كند يند، تنظيم مىب اساس روابطى كه بين خود و جهان تكىصن مى

از طرفى، صرف ارتباط با واقع جواز اطالق اخالق نيست؛ بلكـه انتـساب بـه اخـالق در 
 يت تعلق به فعل اختيـارى انـسان نيـز در آنكم قابل مواردى صحيح خواهد بود كه دست

ست ط يسـياخالق محى مانند در موارد» ىاخالق«د ي قى اصطالحاز اين رو كارشرد . باشد
 .پذيرد از اين حيث تبيين می ، جماداتىا حتيوان، نبات ين، حي جنىا شأن اخالقي

  ي اخالقتيمسؤول و ي، حق اخالقيشأن اخالق
 ى فعـل اخالقـتوانند متعلق ىن جهت كه مي موجودات از اىگاه وجوديم كه جايرياگر بپذ

 حـق ، منـشأ موجوداتى شأن اخالقگاه ؛ آنديآ ى آن موجود به حساب مىباشند، شأن اخالق
 بـه خـود گـاهيجا در راى موجـود هـر خداونـدان كه ين بيبا ا.  موجودات خواهد بودىاخالق

هـا  آنى بـرا راى ،حقوقىهـست نظام در موجودات گاهيجا ٴهواسطه ب و است دهيآفرى ستگيشا
 ىم بـوده، هدفمنـد و بـرايجا كه از طرف خالق حك ن حقوق از آنيوضع ا. است نموده وضع

ى بـراى حقـرا اگـر ن حقـوق الزم اسـت؛ يسـيـت ايـ پـس رعا. است ارزشمندىتيتحقق غا
 آنى برا حق فرض ندانند، حق آن تيرعا به مكلف را خود گرانيد اما شود، فرضى  موجود
 .بود اهدخو برابر، آن فرض عدم با و دهيفاىب موجود

 امور ٴآفرين موجودات تعريف كرديم، همه مسؤوليتجا كه شأن اخالقى را به جايگاه  از آن
ى اخالقى در قبال آن مسؤوليتشود كه  را شامل مى) افعال اختيارى (ای تكىصنى و غيرتكىصنى

 اين تالزم،. ى، متالزم خواهد بوداخالق مسؤوليتى با اخالق شأنثابت شده باشد؛ در نتيجه، 
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 نيز خواهد بود؛ و از طرفى، هر اخالقى مسؤوليتطرفينى است؛ يسرا هر جا شأن اخالقى باشد، 
 .ى باشدتواند نشان از شأن اخالق  اخالقى ثابت بود، مىمسؤوليتجا 

   آنٴه موجودات و گستري شأن اخالق
شـأن اخالقـى اسـت، قلمـرو شـأن اخالقـى موجـودات  ٴهاخالقى، نـشان تيمسؤولاگر 

 مسؤوليت انسان نسبت به موجـودات عـالم را ٴهيار وسيع باشد؛ چرا كه اسالم دايربستواند  مى
 ).٨٧-٨٤اسالم و محيط يسست، ص ( داند محدود نمى

 :  ... است متعددى هاالى ها آزمون ٴهآيات قرآن كريم درشار«
 در آنچه و است نيزمى رو مردم آزمون و نيزم نتيس، شده خلق نيزمى رو بر آنچه. الف

 .داردى امتحان ٴهجنب، آن نيريش و تلخ از ّاعم، شود ىم افت يعتيطب ٴهئنش
 مسؤوليتى وجود ندارد كه در برابرآن، ا امتحان االهى است و هيچ حادثه، حوادث ناگوار. ب

 .شوند صابران شناخته مىها  آزمون صبر است و در آن، اين حاالت ناگوار. نباشد
ّ االهى است و رفاه و آسايش و نعمتى كه در پى تحمل حوادث گوارا و ماليم نيز امتحان. ج

 ).٤٦٤ ، ص٧جوادی آملی، تسنيم، ج( »آزمون شكر است، به انسان رسيدهها  ناگوارى
 جايگـاه وجـودى خـىصش، در سرنوشـت ٴهپس اگر موجودى از موجودات عالم، به واسط

 در قبـال آن ود،شـ انسان تأثيرگذار باشد انسان با اين فـرض كـه نـسبت بـه آن آزمـوده مـی
. شأن اخالقى آن موجـود باشـدتواند گواه  خود اين امر مى.  اخالقى خواهد داشتمسؤوليت

اگـر بپـذيريم . ها ممكن نيست  مخلوقات و نوع ارتباط انسان با آنٴهالبته شناخت دقيق گستر
  مخلوقات عالم با هم مرتبطند و هرگونه فعل و انفعـال در بخـشى از عـالم مـستقيم يـاٴهمه

گاه به صورت   آن١گذارد، ها تاثير مى  موجودات ديگر سرايت نموده، بر آنٴغيرمستقيم به همه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ و )٢٠٧-١٨٤اسـالم و محيـط يسـست ، ص (كنـد  د براى اين مطلب، دليل عقلـى و نقلـى بيـان مـىاستا. ١
پس با نظامى در عالم تكىصن رو به رو هستيم كه كامالً با هم مرتبط و مربوط است و هر يک، «: فرمايد مى
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 ١». اخالقى داردمسؤوليت مخلوقات ٴيرفت كه انسان در قبال همهتوان پذ كلى مى
 ، موجـوداتٴ همـهىتوانـد بـرا ى كه مـى و استمداد از قواعدىاما با صرف نظر از نگاه كل

 و مخلوقـات از ىبه حقوق برخـًصريحا  ىات اسالميرد، روايظر گ در نى شأن اخالقىنوع
 شـأن يـابيم كـه  درمـىاتيـروااز . ها پرداخته اسـت  قبال آن انسان درى اخالقتيمسؤول
هـا متنـوع،  ن آى و به تناسب ابعـاد وجـودىتواند منشأ حق اخالقى م، موجوداتىاخالق

 : بر اساس اين روايات.متفاوت و گسترده باشد
  داردى اخالقـتيمـسؤول) واجـب و ممكـن( موجودات مرتبط با خود ٴ همهبرابردر انسان 

 .)١٧٣ اسالم و محيط يسست، ص :ک.ر(

يـرد؛ گ در برمـىز يـنرا  ىت شخـص و فاقد هىصى وجودات جزئ، انسانىقال اختيمسؤول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ). ١٠٢اسالم و محيط يسست، ص(»  يكديگر استٴحقيقت يا رقيقه
هستى، رواياتى است كه ميان رفتار فردى انسان و موجودات ملكوتى خاص مانند عرش و كرسى، مؤيد اين نگاه به عالم 

  ).٢١٣٩ /ميزان الحكمه (» گريد، عرش االهى بلرزداگر يتيم ب«: گىصد كند؛ مانند اين روايت كه مى ارتباط برقرار مى
﴾ ن يعمل مثقال ذرة شرا يـره وم٭فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ﴿: بحث تجسم اعمال : مطلب مرتبط . ١

﴿يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا و ما عملت من سوء تود لو أن بينها و * ؛  )٨ و ٧الزلزال، (
أعمال العباد «: Ａاإلمام على. )٣٠/ آل عمران(بينه أمدا بعيدا و يحذركم اهللا نفسه و اهللا رؤوف بالعباد﴾ 

البالغـة البـن أبـى الحديـد، ج  ؛ و شرح نهج٧لبالغة، الحكمة نهج ا(» فى عاجلهم نصب أعينهم فى آجالهم
إنه البد لك يا قيس من قرين يدفن معك و «:  لقيس بن عاصم و هو يعظهＢرسول اهللا. )١٠٠، ص ١٨

هو حى، و تدفن معه و أنت ميت، فإن كان كريما أكرمك، و إن كان لئيما أسلمك، ثم اليحشر إال معك، و 
أل إال عنه، و التجعله إال صالحا، فإنه إن صلح آنست به، و إن فسد التستوحش التبعث إال معه، و التس

! يـا محمـد«:  و هـو يعظـهＢ للنبى Ａجبرئيل. )٢٣٣، ص ١، ج معانى األخبار(» إال منه، و هو فعلك
ثـواب : ک. و ر١٨٨ ، ص ٧١، ج البحـار(» أحبب من شئت فإنك مفارقه، و اعمل ما شئت فإنك مالقيـه

 ).٢١٣٩، ح ميزان الحكمه؛ و ٤٤٤، ص مه غفارىترجاالعمال، 
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 1. اعضا و جوارح انسانموجوداتى همچون

 از ى ناشـىزان حقـوق اخالقـيـبع م تا، انسان در قبال موجوداتى اخالقتيمسؤولزان يم
جا  حق خداوند متعال از آن.  بر سرنوشت انسان استىرگذاريثأزان تيها و م  آنى وجودٴدرجه

 تيمـسؤول ينتـر شيـ ب،ر در سرنوشـت انـسان اسـتيثأن تـين حق و باالتريتر شي بىكه دارا
 ).٢٤اسالم و محيط يسست، ص : ک.ر( كند ىجاد مي انسان اى را براىاخالق

 كـه بالفعـل بـا انـسان ى نيـست منحصر به موجـودات، انسانى اخالقتيمسؤول ٴدودهمح
در  ،ثر باشدؤتواند در سرنوشت انسان م ىكه مرا  ىا  موجودات بالقوهٴ همهبلكهمرتبط هستند، 

 ).١٣٠ و ٢٣؛ صورت و سيرت انسان در قرآن، ص١٨٥همان ، ص ( .يردگ بر مى

 كننـد و يفاتوانند نقش اسباب و علل را ا ى مى،عيشر و تىن، تكىصى و معنوى امور مادٴهمه
 ).١٨٦-١٧٩همان، ص ( ن باشنديآفر تيمسؤول انسان ىبرا

 بـه نـوع ى شـأن اخالقـ،جهي در نت؛شود ىز ميرانسان ني شامل غ، انساناخالقى تيمسؤول
 ).١٦٩-١٦٥همان، ص ( .ستيانسان مختص ن

توانـد  ى انسان مـى اخالقتيسؤولم ،جهي در نت؛ستي ذكر شده منحصر نموارد به ،حقوق
 ٢.ز باشديگر نيشامل موجودات د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْألـم (فرمايدكه ما او را از نعمت اعضا و جوارح برخـورداركرديم؛  درتأكيدات خاص نيز درشاره انسان مى«. ١ َ َ
فتين َ َنجعل له عينَين ولساناوش َ ََ ً ََ َ َ ُ َ ِْ فرمايدكـه  نيـز مـى. تواند از آنها براى زندگى خود استفاده كند وانسان مى)ِ

ُفجعلنَـاه (مند كرديم و او بر اساس ايـن نعمتهـا از سـمع و بـصر منتفـع شـد؛  ان را ازمنافع اعضا بهرهانس َ َْ َ
ًسميعا بصيرا ًِ َِ ـتفاده كنيـد و از  مبادا از اينكه مى! مواظب باشيد: اما سپس فرمود)َ توانيداز اعضاى خود اس

 شما به وجود آيد كه ملكيت حقيقى مند شىصد، اين توهم براى منافع اعضاى خود به شكلى دلخواه بهره
 ).١٦٩اسالم و محيط يسست، ص (» .آنها ازآن شماست

مـستدرک (» و من حق القرآن ان تعمل بما فيه... «: مثالً در بعضى روايات، به حق قرآن اشاره شده است. ٢
 ) . ٣٩٥، ص ٣، ج الوسائل
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 ياخالق شأن بودن يکيرتشکيغ اي يکيتشک
كـسان صـدق يطور    كه بر افرادش بهى استا ىك در اصطالح منطق، آن مفهوم كليتشك

ت باشـد؛ اولىص ريا غيت  و اولىص،ا تأخريا نقص، تقدم ي به كمال ، بلكه صدقش بر افراد؛نكند
فلـسفه،  در اصـطالح . كـه شـدت و ضـعف دارنـدآنصدق و حمل مفهوم نور بر افراد مثل 

تشكيك به اين معناست كه وجود، حقيقتى واحد است و مراتب مختلف دارد؛ يعنى وجود در عين 
عبداهللا جوادى آملى، فلسفه صدرا، (ير است، واحد است كه كث ، كثير است؛ و در عين اينكه واحد است اين

 ).٨٥، ص١، جة الحكميةمحمد حسين طباطبايى، نها ؛ ٣٩ ، ص ١ج 
بـر .  بـودن آن اسـتىكيرتشكيا غي ىكي تشكى، شأن اخالقٴاره مهم درشىها از بحثىكي

 بـر ، اسـالممنظـر از  موجوداتىاخالق شأن بودن ىكيكنون گفته شد، تشك اساس آنچه كه تا
صورت و سيرت انسان در قرآن، : ک.ر( ديآ ىدست م هات بيات و رواير آي، تفسى فلسفىاساس مبان

ا ي جنس ٴها در محدوديک است كه آي تشكٴ دامنه،ن بحثي در ايزبرانگ ملأ تٴ اما نكته.)١٧٣ص 
 كند؟ ىت ميز سرايحاد و افراد انواع موجودات نآا به يماند  مى ىنوع موجودات باق

اسـت و وجـود  ى وجـودىگفته، امر شي پىها ىژگ با رضى كه شأن اخالقديصافتيمتا كنون 
  شـأن اخالقـىک دريتـشك، رو نيـ واحد و مشكک است؛ از اىقتي حقى داراىبه لحاظ فلسف
 . مسلم استى امر،نوع موجودات

ل شـدت و يـتوانـد دل ى مـ، انسان در قبال موجـوداتى اخالقتيمسؤولزان ي مى،از طرف
ن ي از بهتـرىكـ اما در مقام اثبـات، ي. بودن آن باشدىكيجه تشكي و در نتىضعف شأن اخالق

 . رجوع به قرآن است، موجوداتى كشف شأن اخالقىرها برايمس
ف ي بـه توصـ،تي هـداٴنـهيت است، بـه منظـور فـراهم نمـودن زميقرآن چون كتاب هدا
 خـود در تيمسؤولف و يخواهد انسان را با وظا ىان خود ميقرآن با ب. موجودات پرداخته است
 در مقابل خداونـد ،زي از هر چپيش ى اصلتيؤولمس ،از نظر قرآن. ديقبال موجودات آشنا نما

 . جهان، خداوند استٴگانهي را منشأاست؛ يس
 قـرآن ريـتعب بـه و ستيـن ازمندين ىموجود چيه به ىجهت چيه در كه است ىذات خداوند 
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  :استياز ن  بىهمه از او و رديگ ىم مدد او از و است ازمندين او به زيچ همه ؛است »ىغن«
نَّ﴿ ل يها ا أ ا  َي ـهَ ل ل لى ا إ راء  لفق م ا تُ ن أ ِاس  َّ َ َ ُ ِْ ُ َ ُ ِاللـه هو الغنى الحميدُ َو  َُ َِ َ ُْ َ ْ اى مردم، ؛ )١٥/ فاطر( ﴾َُّ

 .ستوده استو ياز ن شما به خدا نيازمنديد، و خداست كه بى
 كرامـت و شـرافت از، موجودات انيم در انسان . از آن انسان است، بعدٴ رتبه،از نظر قرآن

 و خـود تيـترب و ليـتكم  مـسؤول؛دارد خاص ىرسالت و فهيظو و است برخوردار مخصوص
اسـاس بر ىانـسان هـر بـه خداوند و است انسان ٴمدرسه،  جهان.است شخىص ٴجامعه اصالح

  :دهد ىم پاداشت، درس و حيصح كوشش و تين
و َو﴿ م  د آ نى  ب ا  نَ م ر كَ  ْ د َلق َ َ َ ْ َِّ َ َحملنَاهم فى البر و َ ِّ َ ْ َ َْ ِْ َالبحر و ُ ْ َِ ُرزقنَاهم ْ َْ َ من الطيبات وَ َ َ ِِّ ْفضلنَاهم  َّ ُ َّْ َ
لى َع يالَٰ فض َ ت ا  نَ لق من ْخ م ر  ي ث َ ًك ْ ْ َ َِ َِّ ِّ م، و يو به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشت؛ )٧٠/اسراء(﴾ ٍ

م، يـشان روزى داديزه به ايزهاى پاكيم، و از چيبرنشاند] ها بر مركب[ا آنان را در خشكى و ديص
 1.يمهاى خود برترى آشكار داد ريدهارى از آفيها را بر بس و آن
ک ي تـشك، خاصىها  انسانىاما برتر. اندينما ى مى نوع انسان را به خىضى برتر،انين بيا

 : يدفرما مانند اين كالم وحى كه مى ؛سازد ى را روشن مى افراد نوع انسانىدر شأن اخالق
ت و سيرت انسان در صور(»  خود را دارندٴپيامبران االهى نيز مانند فرشتگان، درجات رضژه«
َ الرسل فضلنَا بعضهم على﴿ ؛)١٧٥، ص قرآن ٰتلك ْ ُ ْ َ ُ َُّ ْ َ ُ َْ َ َّ ٍ بعضِ ْ لم اللـه َ ُمنْهم من كَ َ َّ ُ َِّّ ْرفع بعضهم  َ وۖ َّ ُ ْ َ َ ََ َ

ٍدرجات َ َ ينَا عيسى ابن مريم البينَات و َ وۚ َ َ َآت َ َ ْ َ َ ْ َِ س ِْ ُ اه بروح القد َ ن ْ ِأيد ُِ ْ ِ ُ ُ اء اللـه ما َ وۗ َ َ َلو ش ُ َ َّْ َ اقتَتَـل الـذين َ ِ َّ َ ْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تر  نيت بيرون رانده و همتاى حيوانات و يا پست انساٴشايان گفتن است كه خداوند، برخى افراد را از دايره«. ١
ها را از شـمار  آميز، آن ّها قرار داده است؛ كه ﴿أولئك كاألنعام بل هم أضل﴾ و يا با تعبيرى حقارت از آن

ولـى ديگـر . ِها از شمول بحث كنونى به كلى خارجنـد بنابراين آن... . هاى انسانى خوانده است،شيطان
» هاى غيريكسان هـستند اى دارند، داراى درجات متفاوت و مرتبه و فضيلت، بهرهها كه از كرامت  انسان

 ). ١٦٧ و ٢٣، ص اسالم و محيط يسست؛ ١٧٤، ص صورت و سيرت انسان در قرآن: ک.ر(
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هم البينَات و ْ َمن بعدهم من بعد ما جاءت َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ِّ ْ َُ ْ ِ ِ ِ فـرَلـٰ ِ َكن اختَلفوا فمنْهم من آمنَوا و َمنْهم من كَ َّ ُ َ ْ َّ َُ َ ُ َ ِْ ِ ْلـو  َ وۚ ِِ َ
اء اللـه ما اقتَتَلوا و َ َش َ ُ َُ ْ َّكن اللَلـٰ َّ َّ ُِ ِـه يفعل ما يريد َ َ َُ مبران را بر برخى از آن پيابرخى « ).٢٥٣/بقره( ﴾ْ

از آنان كسى بود كه خدا با او سخن گفت و درجات بعضى از آنان را باال برد؛ و . ديگر برترى بخشيديم
القدس تأييد كرديم؛ و اگر خـدا  به عيسى پسر مريم داليل آشكار داديم، و او را به وسيله روح

روشن كه برايشان آمد، به كشتار يل دال]  همه[ بودند، بعد از آن خواست، كسانى كه پس از آنان مى
يمان آوردند، و پرداختند، ولى با هم اختالف كردند؛ پس، بعضى از آنان كسانى بودند كه ا يكديگر نمى

 ولى ؛كردند  با يكديگر جنگ نمى،خواست بعضى از آنان كسانى بودند كه كفر وريسدند؛ و اگر خدا مى
 ».دهد خواهد انجام مى  آنچه را مىخداوند
ظر قرآن انسان عالم با جاهل، مسلمان با كـافر، و مجاهـد بـا غيرمجاهـد، مـساوى از ن
 1.مراتب مختلف وجودى اين موجودات، مقتضى شأن اخالقى متفاوت آنان است. نيست
 كـه چنان ؛باشدداشته  متفاوت ى شأن اخالق،ط مختلفيتواند در شرا ىک انسان مي ىحت

 :اند  انسان سالک فرمودهٴارهدرش
 نفـس شـامخ مقـام  به اگر و نداردى نيمع گاهيجا و استى ميدا رشيس، كامل نسانا اام«

ـا ﴿: ديفرما ىم مطمئنه نفس صاحب به خدا رايس؛ است راه نيب هنوز د،يرس مطمئنه ته ي أ ا  ي
ية رض م ية  راض إلى رشك  رجعى  ة ا نَّ ئ م مط ل نَّفس ا ل ًا ً  حضرت به و ديده ادامه را رتانيس .﴾ّ

. نباشـد فاصلهى ريغ، محبىضتان و شما نيب كهى طور به؛ دشىصبى عندالله و ديبرس تيعند
 بلكـه ست،ين مطمئنه نفس ٴمرتبه به دنيرس سالك، انسانى وجود ريس در مقام نيتر ىعال پس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كند و  هاست كه جان انسان را شكوفا مى  اين فضيلتٴِعلم همراه با ايمان از جمله« استاد ٴرو به عقيده از اين. ١
اهللاّ  ﴿يرفـع : فرمايـد آورد؛ چنان كه قرآن كريم مـى برتر از ديگران را براى مؤمن ِعالم به ارمغان مىدرجاتى 

ــه و  ــك درج ــان را بـه ي ـبحان، مؤمن ــداى س ــم  درجـات﴾؛ خ ــذين اوتـوا العل ـنكم و ال ــوا م لـذين آمن ٍا ُ ّ ّ
 ). ٧٧ر قرآن،  ص صورت و سيرت انسان د(. بخشد مؤمنان ِدانشمند را به چندين درجه، برترى و رفعت مى
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 ).١٦٠ ، ص ٦سيره پيامبران در قرآن، ج ( »است راه ٴمهين
ختار است،  فاعل مٴكه محصول ارادهنيست ن جهت ي به ا،ها  تفاوتاين ىنيآفر تيمسؤول

 باشـد؛ چراكـه ى اخالقـتيمسؤول تواند منشأ ىز مي مخلوقات نىن تكىصىها بلكه تفاوت
 :اند ودهمفر

پــذيرى آنــان را غيريكــسان  در قــوس صــعود نيــز خداونــد، اســتعدادهاى پيــامبران را متفــاوت آفريــده و فيــض
ة«: قرار داده است ّ  ).١٩٨، ح ١٧٧ ، ص ٨كافى، ج( »ّالنّاس معادن كمعادن الذهب و الفض

البتـه  .بعد از نوع انسان، حيوانات هستند كه به لحاظ وجودى، در درجه بعد قـرار دارنـد
ات يـ در روا،ى و وحـشىوانات اهلـيح.  متفاوت است،واناتي حٴاره درشىات اسالمينگاه روا

 كـه بـه ى بـه نحـو؛اند  نشدهىبند ز به صورت واحد دستهي نىوانات وحشيح. ستندي نىمساو
 ماننـد ىوانـات وحـشي حىاما از شكار بعض. ات امر شده استي در رواىانات موذويكشتن ح
 .   شده استى نه،ل موجهي بدون دل،پرندگان
 ديصا، مقدارى از غـذاى خـود را بـه ديصـا ٴهنگام عبور از كرانه Ａكه حضرت مسيح  چنان
،  حيوانات ديصابراى: فرمود؟ چرا چنين كردى !يا روح اهللا: برخى از حوايصان گفتند. انداخت

 ).٤٠٨، ص ٩وسايل الشيعه، ح (. تا از آن تغذيه كنند و ثواب اين كار نزد خداوند بزرگ است
 جگـر كـس هر و؛ است واجب، تشنه و گرم جگر كردن خنك: فرمود Ａباقر محمد امام

 خـداى معنـو ّظل از ريغى ا هيسا چيه كهى روز در را او خداوند، دينما رابيس راى وانيح ٴتشنه
 ).١٧٠، ص ٩٣بحاراالنوار، ج ( دهد ىم پناه خود ٴهايس در، يستن

، سبزى فضا با عبادت و اخالق ونديپ، ىنيد رهبرانى قول وى فعلى رهنمودها گونه نيا از
 بـه توجـه كه كارها نياى ملكوت ٴصبغه رايس؛ شود ىم معلوم آن مانند و واناتيح حقوق تيرعا

 شـده ملحـوظ كـامالً، اسـت مرگ از پس ٴرهيذخ به ماهتما و امتيق به تيعنا وى هاال ثواب
 ).٢٧٥اسالم و محيط يسست، ص ( است

ز يـ جمـادات نىاهـان و نباتـات و حتـيگ ٴارهات درشـيرسد روا ىدر نگاه نخست به نظر م
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 كه در ىاهيگ. ستي نى مساو،اه و نباتين در قبال نوع گات انسي مسؤولىعنيگونه است؛  نيا
ز ي كنـدن آن جـاجـهيدر نت و ،اهـان دارديگر گي از دىگاه متفاوتيا ج،دهي ررضىهحرم امن اال

 و ىاهـان وحـشي متفاوت از گىتي مسؤول، انسانىده براي انسان ررضٴ كه در خانهىاهيگ. ستين
 . خودرو در كوهستان دارد

وان و يـ حىنگـاه تكـىصي از جاى ناشـ،ن امورين اسالم به اي متفاوت دنگاهرسد  ىبه نظر م
وان بـر يـ ح، بعدٴدر رتبه وان وي وجود انسان بر حىن بلكه به لحاظ تكىص؛ آن نباشداه و امثاليگ

 تفاوت و اهميـت تواند عامل ى م،عين امور در تشري اىرگذاريثأزان تياما م.  داردى برتر،نبات
 ،ن بـه لحـاظ تكـىص،اه داخـل حـرميگ. شود ىن امور عارض مي از اى برخخاصى باشد كه بر

تواند  ى كه مىريثأاه در حرم به لحاظ تين گيرون حرم ندارد اما قرار گرفتن اياهان بي با گىتفاوت
  . خواهد داشتى در پىت خاصي مسؤول،در سرنوشت انسان داشته باشد

ن يـا. دهنـد ىل مـي را تـشك از انـسان بعدىها نباتات و جمادات رتبهبنابراين حيوانات، 
ف ي در بحـث خـروج از تـزاحم وظـاى، اسـالمىارهـاي بر اساس مع،يكديگر انواع بر ىبرتر

 ١. مشخص شده استى به خىضىاخالق

 مانند درختى اريآب... است داريپا كين اعمال ٴهمه، اسالمى ارزش نظام در «ىبه طور كل
ى سـق مـن«: ديفرما ىم Ｂامبراكرميپ. است پاداش و ثوابى دارا، تشنه مؤمن كردن رابيس

ماة سدر و طلحها ّ  ماننـد، درخـت كردن رابيس اجر كهى هنگام ؛»ظمأ منً مؤمناى سق فكأن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهميت هر موجود نيـز . است» االهم فاالهم « ٴرفت از تزاحم وظايف اخالقى در اسالم، قاعده   معيار برون.١
مثالً شأن اخالقى امام . به نسبت ميزان تأثيرى مشخص خواهد شد كه در تحقق هدف نهايى اسالم دارد

 شـأن، بـراى همـه و از جملـه خـود امـام رعايت حرمت اين. معصوم، از اهميت بااليى برخوردار است
گيرد، امام معصوم شـأن خـود را  اما وقتى چنين شأنى در تزاحم با شأن دين قرار مى. معصوم، الزم است

 . كند فداى دين مى
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 حـسنى هـا سـنتو جزيز نز سبى فضا جاديا و درخت غرس پس، باشد مؤمن كردن رابيس
 ).١٩٩اسالم و محيط يسست، ص ( »است مؤثر انسانى اخرو سعادت در كه استى نيد

ب كتـ هم،يؤذيمـا نيالمسلم قيطر عن أماط من«: فرمود نيچن Ｂاسالمى گرام رسول
 ).٥٠ ، ص٧٥ بحاراالنوار، ج( »حسنات بعشر ٍحرف ّكل ،آية مأة أرشعة قراء أجر له اهللا

هر كس از راه مسلمانان، چيزى را كه باعث آزار رهگذر است، برطرف كند، خداوند اجر خواندن 
 .است حسنه  كه ثواب قرائت هر حرف، دهكند  قرآن را در ديوان عمل او ثبت مىٴچهارصد آيه

يى هـواى ارتباط پل ويى اديص معبر شامل بلكه؛ ستينى نيزم ريمس صوصخ راه، از منظور
 هرچـه بلكـه؛ ستيـنى عبور موانع خصوص نيز كند ىم آزار كهى زيچ از مقصود. شود ىم زين
ى بـو ماننـد د؛بر ىم نيب از را جامعه انشاطى سالمتى ايمزا ازى بعض و بوده عابران تياذ ٴهايم

؛ است حضرت آن نغز سخن مشمول، كيترافى نيسنگ وى، تصوى آلودگ كارخانه، دود ىصاله،
 اسـتى نـيد مقـدس مـتن تـالوت حرمـت همسانى طيحم  ستيس اصول تيرعا قداست و
 ).٨٦اسالم و محيط يسست، ص (

ٌملعون ثالث«: فرمود  Ｂاسالمى گرام رسول  و النّـزال ّظـلى فـ ّالمتغـوط ّفعلهن؛ من 
 ؛)٣٢٥، ص ١وسايل الشيعه، ج ( »لوكالمس قيالطر ّساد و المنتاب الماء المانع

 :هستند سبحان خداوند لعنت مورد، ناروا كار سه اثر در كه ند گروهسه
 .كند آلوده را... و مسافران نزول محل ها، پارك ها، بان  هيسا ،عمومى مكان كهى كس. ١
 .نكند شهروندان حقوق نىضت تيرعاى عن يببرد؛ غصب به راى ا نىضه آب كهى كس. ٢
 .شود عابران عبور مانع و كند بر معسد كهى كس. ٣

محيطى  رفتار رهبران االهى همتاى گفتار آنان، براى ترغيب دولت و ملت به رعايت اصول يسست
يدند، از مركب پياده د اگر كلوخى را در معبر  مى Ａ؛ از اين رو، حضرت امام سجادشد انجام مى

 ).٥٠ ، ص٧٤ بحاراالنوار، ج( رهگذران نشود  كه مزاحمكردند  و آن را از راه، دور مىشدند مى
ـى Ａحضرت مسيح ـر را معـذب ديـد از كنار گورى م ـاحب آن قب ـور . ّگذشـت و ص ـام عب ـال بعـد، هنگ س
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ـاحب آن را در عـذاب نديـد ـيد. از كنار آن گور، ص ـود! خـدايا: پرس ـود؟ فرم ـه ب ـع عـذاب او چ ـل رف فرزنـد او : عام
 ).٤٩همان،  ص ( نظر شد  پناه داد، بنابراين از گناه او صرفبزرگ شد و راهى را اصالح كرد و يتيمى را 

  يبند جمع
 :جه گرفت كهيتوان نت ى مشده گفتهاز مجموع مطالب 

  جـوادی آملـی،ن موجودات در آثـار اسـتاديآفر تيمسؤولگاه ي جاى به معناىشأن اخالق
 . داردىشواهد فراوان

 . باشدىراكتسابيا غي ىتواند اكتساب ى است كه مى وجودى امرى،شأن اخالق

 ِ موجـوداتًرو ثبوتـا نيـ از ا؛ نامحدود است، انسان در قبال موجوداتى اخالقتيمسؤول
 .توانند نامحدود باشد ى مى شأن اخالقىدارا

 .تواند متفاوت باشد ى م، و به تناسب تک تک موجوداتاست ىكي تشكى،شأن اخالق

 . استىون اخالقؤن شين و برتري خداوند باالترى شأن اخالق،در مقام اثبات

 . بعد قرار داردٴهى انسان صاحب كرامت در مرتبشأن اخالق

 هـستند و بـا اختيـار  متفاوتى شأن اخالقى داراى،ت وجودي به تناسب ظرفىافراد انسان
 . آن را افزايش يا كاهش دهندتوانند خىصش مى

 . قابل قبول باشدىتواند امر ى م،واناتي تک تک حىک در شأن اخالقيتشك

 . استىداتؤي مىز داراي انواع نباتات و جمادات نىک در شأن اخالقيتشك

خدا و ملكوتيان؛ و از سوى ديگر ) در جانب برتر(يک سو، تواند عالوه بر انسان از  ى مىاخالق شأن 
 .يردگ  موجودات را در بر ٴهحيوانات و حتى گياهان و در تفسير عرفانى هم) در جانب فروتر(

 آنـان در ىا منفـيـ مثبـت ىرگذاريثأتوان به تناسب ت ى مخلوقات را مىزان شأن اخالقيم
 .دي سنجيىوصول انسان به هدف نها
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