
 

  اخالق فرا در یمک .ال .یج یخطا یتئور یبررس و نقد
  )یآمل یجواد ّٰاهللا تیآ یمبان اساس بر(

 بھمن قلعه ینیحس اکبر دیس

  دهیچک
 و درست جعل :اخالق نام به اخالق فلسفه باب در خود معروف کتاب در ،یمک .ال .یج

 یھا گزاره و احکام که آنجا از آن، براساس که کند یم مطرح را یا انهیگرا شک دگاهید خطا

 قیحقا نیا تینیع و اند، کرده یاخالق قیحقا و ھا ارزش تینیع به منوط را صدقشان یاخالق

 گرفته قرار انکار مورد یاخالق یارزشھا تینسب و یاخالق قیحقا بودن بیعج لیدل دو به

 خطـا هیـنظر را خـودش دگاهید عنوان کتاب نیا در یو .ھستند کاذب احکام نیا است،

 از مـسلمان متفکـران یمبان از استفاده با میھست تالش در نوشتار نیا در که است گذاشته

 یبررسـ و نقـد بـه را دگاهیـد نیـا )ّٰاهللا حفظه( یآمل یجواد ّٰاهللا تیآ استاد حضرت جمله

 که ھستند یھای تیواقع یاخالق قیحقا مسلمان، متفکران نزد که است نروش البته .میبگذار

 در امور نیا وجود و شود یم تیحکا آنھا از یفلسف ۀیثان معقوالت سنخ از یزاعانت میمفاھ با

   .باشند یم انیب قابل ھستند، نییتب قابل یانتزاع میمفاھ با که یقیحقا وجود ھمانند عالم،

  

 ،یاخالق تینسب ،یفلسف هیثان معقوالت ،یانتزاع میمفاھ ،یآمل یجواد ّٰاهللا تیآ :ھا دواژهیکل

  .یمک .ال .یج خطا، ۀینظر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ６ینی امام خمی و پژوھشی آموزشۀسسیار مؤاستاد. 
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  مقدمه
 پر یایدن سو، نیا به ستمیب قرن از یاخالق یھا پژوھش و یخالقا مباحث یایدن
 و مور .یا .یج تالش با بود ھمراه ستمیب قرن آغاز .است التھاب پر و جوش و جنب

 سؤال« برھان از استفاده و یاخالق میمفاھ فیتعر باب در انهیگرا عتیطب ۀمغالط انیب
 و یشــناخت روان ،یشــناخت ستیــز ریتفاســ نھــادن کنــار و ریسمــ نیــا در »گــشوده

 نیـا بـا مور سخن، گرید به .»ییشھودگرا« و »یاخالق شھود« طرح و یعیمابعدالطب
 یتحول با را آن و داد رییتغ را یفرااخالق و یاخالق مباحث یخیتار انیجر کل اقدام،

 به پا یمنطق یھا ستیویتیپوز قرن، نیا چھارم و سوم ۀدھ در .ساخت مواجه شگرف
 و  قیـدق ریـتعب بـه ،یاتیاالھ و یاخالق یھا گزاره دانستن معنا یب با و گذاشتند وجود ۀعرص
 انتفـاع، زّیـح از را مباحث آن و ساختند وارد یاخالق یگوھاو گفت به یمھلک ۀضرب ،یمنطق

 ناچـار آنـان ل،یـتحل نیـا یامدھایپ و آثار شدن مشخص و زمان گذر با البته .نمودند ساقط
ـه بـه و سـازند مطـرح ینیگزیجـا یھـا راه ،یاخالقـ مباحـث تیاھم لیدل به شدند  یا گون

ـه ،یاخالقـ احکـام دانـستن ییانـشا بـا آنـان .بـشکنند را آمـده وجود به بست بن  ینـوع ب
 بـه و داشـتند عرضـه یاخالقـ قیحقا یشناس یھست ۀعرص در را انهیگرا رواقعیغ یھا دگاهید

 و کارنــپ ردولــف »یــیامرگرا« .دادنــد نــشان موجــه را یقــاخال مباحثــات خــود، گمــان
 نیـا مـشکل زمـان، گذشـت با .بود ھا تالش نیا ۀجمل از ونسنیاست و ریا »ییگرا احساس«
 یآبـرو حفـظ یبـرا تـالش در ،ریـھ نیمـرو چاردیر که جا آن تا دیگرد آشکارتر ھا دگاهید

 و کـرد شنھادیـپ را »یاخالق ییگرا هیتوص« ،یاخالق مباحث بحران حل و یمنطق سمیتویپوز
 و بـود مواجـه یمشکالت با زین نگرش نیا اما .دانست ھا نگرش گرید از زیمتما ینگرش را آن
ـا قابـل و یجـد طرفـدار ،یو خود از ریغً بایتقر ریھ .ام چاردیر عمر انیپا تا  افـتین ییاعتن
  .)۱۳۸۱ حسینی،(

 یمنطق سمیتویپوز افول از پس درنگ یب و یالدیم ستمیب قرن پنجاه ۀدھ اواسط در
 غرب در »یاخالق انیگرا واقع« ،انیگرا رشناختیغ سقوط و اخالق ۀفلسف عرصه در

ّعـده یآور جمـع بـه ،آرام انوسیاق طرف دو در و کردند قوا دیتجد دوباره ّعـده و ِ ُ 
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 در »یاخالقـ یباورھـا« ۀمقالـ نوشتن با فوت پایفل نه،یزم نیا در .دندیورز مبادرت
 از .برداشت را اخالق ۀفلسف به مختص و مستقل گام نینخست ۱۹۵۹ ـ ۱۹۵۸ یھا سال

 جرأت ،سال یس حدود از پس که دانست یلسوفیف نینخست توان یم را یو رو، نیا
 در انــهیگرا واقــع نگــاه اگریــاح و داد خــود بــه را انــهیگرا واقــع یدگاھیــد ۀعرضــ

 ۀفلـسف« تـابک در وارنـوک یجفـر ۱۹۶۷ در .دیگرد یاخالق قیحقا یشناس یھست
 بحـث وارد توانـد یم یکس تنھا، که شد یمدع و داد ادامه را فوت راه ،»معاصر اخالق

 یبـرا گر،ید عبارت به معنادارند؛ و بامحتوا یاخالق میمفاھ او اعتقاد به که شود یاخالق
 سنجش یو یادعا به .ردیگ نظر در خاص ییمحتوا و معنا ،یاخالق یھا گزاره و احکام

 از ،یشـناخت ییبـایز سنجش و یابیارز با ً)مثال( ان،یآدم رفتار و اعمال یالقاخ یابیارز و
 سـنجش سـخن، گـرید بـه .دارد یفیتوص و یعیطب یمحتوا که است زیمتما جھت نیا

 یدارا امـور نیـا بلکـه ست،یـن مـا یھا هیتوص ای و ما احساسات ابراز صرف ،یاخالق
  .اند یعیطب و یفیتوص یمحتوا
 سـال در .نبـود زین یجد مخالفت و مخالف واکنش بدون ،ییراگ واقع مجدد یایاح
 جعـل :اخـالق« نام با اخالق ۀفلسف باب در را خود یجنجال کتاب یمک .ال .یج ،۱۹۷۷

 با کتاب، نیا در یو .کرد علم قد ان،یگرا واقع مقابل در و ساخت منتشر »خطا و درست
 و »بودن بیعج« لیدل دو به یقاخال یھا گزاره و احکام که شد یمدع »خطا ۀینظر« انیب
 به یموج گرا، رواقعیغ و گرا شک نگرش نیا .ھستند خطا و کاذب شهیھم ،»بودن ینسب«

 و دیـگرد نیزمـ مغرب در انیگرا واقع افکار افتنی نظام باعث قتیحق در که انداخت راه
 قـرن طول در وجه نیتر کامل به را خود یھا دگاهید ار،ید آن در انیگرا واقع شد موجب

 دو در یغربـ لسوفانیف که شد سبب نکته نیا گر،ید یسو از .کنند نییتب و حیتنق ستم،یب
 حسینی،( دھند شکل زیمتما ۀانیگرا واقع ۀنحل دو و شوند میتقس گروه دو به انوس،یاق یسو

  .)۵۰ ـ ۴۷ص ،۱۳۸۳
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 را یاخالقـ یھـا گـزاره و قیحقا به یمک .ال .یج نگاه که میآن بر مجال، نیا در
 ر،یمس نیا در البته .میکش ریتصو به را آن ضعف و قوت نقاط و میکن یبررس و العهمط
 اسالم جھان قدریعال و بزرگ مفسر و لسوفیف ژهیو به مسلمان شمندانیاند یمبان از
  .برد میخواھ بھره ،یآمل یجواد ّٰاهللا تیآ

  یمک .ال .یج )انهیگرا رواقعیغ( انهیگرا شک دگاهید
 ،عـالم در« :سدیـنو یمـ خـود کتاب اول فصل عبارت نینخست در یمک .ال .یج

 است ّمصر خود یادعا نیا در قدر آن یو .)Ibid, p.15( »ندارد وجود ینیع یھا ارزش
 زیـن را یشـناخت ییبـایز و یھنـر یھا ارزش یحت که ردیگ یم نظر در عیوس را آن و

 یدگاھیـد را شیخو دگاهید ،گام نینخست در یو .)Ibid( داند یم حکم نیا مشمول
 صـادق و ،یاخالقـ قیحقا و ھا ارزش بودن ینیع در ،آن با و خواند یم ١انهیگرا شک
 مناسب ینیگزیجا را ٢»ییگرا تیذھن« ،ادامه در اما کند؛ یم کیتشک احکام نیا بودن

 یکـردیرو یواد نیـا در ،نمـوده یمعرفـ ھا ارزش عرصه در ٣»ییگرا تینیع« یبرا
   ). Ibid, p.17-18( ندیگز یبرم ،اخالقافر ۀعرص در هانیگرا رواقعیغ و انهیگرا یذھن

 ٤خطـا ۀیـنظر بر یمبتن که را ییگرا شک از یخاص نوع ،کتاب نیا در یمک جان
 سپس و دگاهید نیا انیب و لیتحل نخست ،نوشتار نیا ھدف که سازد یم مطرح ،ستا

  .است یآمل یجواد ّٰاهللا تیآ یفرااخالق یمبان اساس بر آن نقد

  خطا ۀینظر نییتب
  :شود یم دهید ادعا چھار ،یمک ی»خطا ۀینظر« در

 سـخن، گـرید بـه .ھستند یاخالق یھا ارزش ٢تینیع گر انیب ،١یاخالق احکام .الف
 ۀدیعق به .اند کرده وابسته یاخالق یھا ارزش بودن ینیع به را خود صدق  ،یاخالق احکام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ . Skeptical. 
٢ . Subjectivism. 
٣ . Objectivism. 
٤ . Error Theory. 
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 آن از و ردیبگ دهیناد را تینیع نیا که یاخالق واژگان و احکام یبررس و لیتحل ھر ،یمک
 .Ibid, p( شـود یم یتلق ناتمام و ناقص داده، رخ آن در غفلت که یمقدار به کند، غفلت

35(.  
 لیـتحل« نه ؛است »٤ینیع لیتحل« ،٣یشناخت یھست یادعاھا در قیتحق روش .ب
 اثبـات صـدد در که یھنگام ،گرید عبارت به .»٦یدارشناختیپد لیتحل« ای »٥یمفھوم
 و یاخالق قیحقا که ادعا نیا مثل( میھست یشناخت یھست یمدعا کی کذب ای صدق
 حـل را یمـشکل یمفھـوم لیـتحل )دارند وجود ،ینیع عالم در یاخالق یھا ارزش

 ینیع وجود به ،ھا آن امثال و درست  ،بد ،خوب ھمچون یمیمفاھ یبررس از و کند ینم
 از زیمتما یشناخت یھست مسائل« :سدینو یم باره نیا در او .میبر ینم یپ ھا ارزش نیا

 که چه ھر ای و »یدرست« ،»یخوب« گاهیجا و تیماھ ۀدربار ،زین یمفھوم ای یزبان مسائل
 نیا .دارد وجود ،ھستند ھا آن ۀدربار مشخص طور به ،یاخالق اول ۀدرج یھا گزاره

 سؤال نیا یعنی ؛یمفھوم لیتحل تا مربوطند ینیع لیتحل به تر شیب ،ھا پرسش و مسائل
 یقـرارداد طور به آنچه درک و افتیدر با جامع و یقطع طور به ،ستیچ یخوب که

  .).19Ibid, p( »شود ینم داده پاسخ ،ردیگ یم انجام ای شود یم اظھار لهأمس نیا به راجع
 عالم از یبخش را قیحقا آن ما که یھنگام یاخالق قیحقا نبود ای بود گر،ید انیب به

 لیـتحل رایز د؛یآ ینم دست به یمفھوم یھا لیتحل با م،ینک یم یتلق یخارج و ینیع
 و میباش گریکدی با میمفاھ ارتباط افتنی صدد در ما که است کارساز یھنگام یمفھوم

 توجـه ،یمکـ ۀدیـعق به .خارج عالم با میمفاھ ارتباط افتنی و ییجو یپ ھنگام در نه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ . Moral Judgments. 
٢ . Objectivity. 
٣ . Ontological Claims. 
٤ . Factual Analysis. 
٥ . Conceptual Analysis. 
٦ . Phenomenological Analysis. 
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 است؛ شده معطوف یبانز یھا لیتحل به ،یاخالق قیحقا یبررس در لسوفانیف تر شیب
 و مـسائل ایـگو و نـدارد وجـود یا یقـیحق و ینـیع ۀمسأل چیھ ایگو که یا گونه به

 واژگـان، کارکرد و معنا به راجع یشناخت زبان قاتیتحق با موضوع، نیا یھا پرسش
  .)See: Ibid( شوند یم داده پاسخ

 و »١یـیراگ فیتوصـ« انیم )ینیع و یمفھوم( لیتحل نوع دو نیا به توجه با یمک
 یمفھوم قاتیتحق با ییگرا فیتوص که انیب نیا به .شود یم قائل فرق »ییگرا تینیع«

 بـا اول ۀدرجـ در ییگرا تینیع و ؛دارد سروکار یاخالق یھا گزاره و احکام به راجع
 ,See: Ibid( عرصه نیا یشناخت یھست مسائل با بعد ۀمرتب در و یشناخت معرفت مسائل

p.23(. از که داند یم انهیگرا شک یدگاھید را خود دگاهید یو ،کیفکت نیا اساس بر 

 از .است آمده دیپد اخالق ۀعرص در یشناخت یھست و یشناخت معرفت قاتیتحق قیطر
 حـوزه نیا از خارج و ٢ییگرا رشناختیغ از یجدا را شیخو کردیرو ،گرید طرف

 یبررسـ و یمفھـوم یھـا لیـتحل بـا ییگرا رشناختیغ او ۀدیعق به رایز ؛خواند یم
   ).See: ibid, p.35( شود یم حاصل ،یاخالق احکام بودن یفیتوص

 کـه یھنگام ،گرید عبارت به .ندارد وجود ینیع یاخالق یھا ارزش ،عالم در .ج
 شود یم یمدع ،پردازد یم یاخالق یھا ارزش یشناخت یھست لیتحل به یمک .ال .یج
 ینیع عالم در امور نیا و ندارند وجود ینیع یاخالق یھا ارزش و قیحقا ،عالم در که

  :آورد یم استدالل دو ،خود یشناخت یھست یادعا نیا یبرا یمک .شوند ینم افتی
  ؛٣یاخالق یھا ارزش بودن بیعج بر یمبتن استدالل .۱
  .٤یاخالق اختالفات وجود و ھا ارزش تینسب بر یمبتن استدالل .۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. Descriptivism. 
٢. Non-Cognitivism. 
٣. The Argument from Queerness. 
٤. The Argument from Relativity and Moral Disagreements. 
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  :دیگو یم ،کرده یسبرر ،بعد سه از را یاخالق یھا ارزش بودن بیعج یمک
  ؛بندیعج یشناخت یھست نظر از یاخالق یھا ارزش .۱ـ۱
  ؛بندیعج یشناخت معرفت جھت از یاخالق یھا ارزش .۱ـ۲
  .است بیعج ،یراخالقیغ قیحقا بر یاخالق قیحقا ١یبرآمدگ و عروض .۱ـ۳
 :دھد یم حیتوض گونه نیا را یاخالق یھا ارزش یشناخت یھست بودن بیعج یو

 بـه هیتوصـ ینوع یعنی ـ اند هیتوص عنصر یدارا چون ،یاخالق یھا زشار و احکام
 عـالم یایاشـ ریسـا از ــ اسـت نھفته ھا آن در خاص یرفتار ای خاص یفعل انجام
 نیبد .باشد هیتوص ُبعد و عنصر یدارا که ندارد وجود یزیچ ،عالم در رایز ؛زندیمتما

 در او .اند گانهی یا گونه به و زندیمتما عالم قیحقا ریسا از یاخالق یھا ارزش ،سبب
 ای اوصاف ھا آن ،باشد داشته وجود ینیع یھا ارزش ،عالم در اگر« :سدینو یم باره نیا

 بـا ًکامال که یا گونه به ؛بندیعج اریبس )وجود( ینوع یدارا که اند یارتباطات ای انیاع
  )..38Ibid, p( »ندراد تفاوت ،دارند وجود عالم در که یگرید یایاش تمام

 ینـیع یایاش تمام وجود از وجودش که یزیچ گفت دیبا ًاساسا  ،گرید یسو از
  .ندارد وجود عالم در زیچ آن ،باشد متفاوت ،عالم ینیع قیحقا تمام با و زیمتما ،عالم
 قیحقا ریسا از یاخالق قیحقا که جا آن از یو ۀدیعق به ،مطلب دو نیا به توجه با
 یاخالق قیحقا ،ندارد وجود ،باشد زیمتما عالم قیحقا ریسا از چه ھر و زندیمتما عالم

  :کرد ریتصو توان یم گونه نیا را یمک استدالل ،گرید انیب به .ندارند وجود عالم در
 ینیع قیحقا ریسا از و بندیعج یشناخت یھست ثیح از یاخالق یھا ارزش .۱ـ۱ـ۱
  ؛زندیمتما عالم
 زیمتمـا عـالم قیحقا ریسا از و بیعج یشناخت یھست ثیح از هک یزیچ .۱ـ۱ـ۲
  ؛است نکرده دایپ تحقق عالم در ،باشد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. Supervenience. 
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   .اند نکرده دایپ تحقق عالم در ،یاخالق یھا ارزش ،نیبنابرا .۱ـ۱ـ۳
 حیتوض گونه نیا را یاخالق یھا ارزش یشناخت معرفت بودن بیعج یو نیھمچن

 و گانـهی و یاخالقـ یھـا ارزش یشـناخت یھـست بـودن بیعج اساس بر« :دھد یم
 شناخت و یآگاھ نیا ،میکن دایپ یآگاھ ھا ارزش آن از ما اگر ،ھا آن بودن فرد حصربهمن
 ًکامال که یقیطر ؛گردد یم سریم شھود ای یاخالق ادراک باب در ژهیو یا قوه قیطر از
 نیا .است زیمتما ،عالم یایاش ریسا ۀدربار معرفت کسب یمعمول و یعاد یھا راه از

 کـه جـا آن زیـن و گفـت یم سخن یعیرطبیغ اوصاف ۀدربار مور که یھنگام مطالب
 اعتـراف و قیتصد مورد ،کردند یم بحث »یاخالق شھود ۀقو« به راجع انیشھودگرا

  ).Ibid, p.38( »است شده واقع
 که باشد یابزار ازمندین ،عالم در ینیع یقتیحق شناخت و درک اگر ،گرید یسو از

 در قیحقا گرید شناخت ابزار و ندارد ازین ابزار آن به عالم ینیع قیحقا ریسا شناخت
 نیـا کـه میبرس جهینت نیا به میتوان یم گاه آن ،نشود یتلق مؤثر قتیحق نیا شناخت

 بودن بیعج ۀدربار یمک استدالل رسد یم نظر به اکنون .ندارد وجود عالم در قتیحق
  :کرد انیب گونه نیا توان یم را یاخالق یھا ارزش یشناخت معرفت

  ؛بندیعج یشناخت معرفت ثیح از ،ینیع یاخالق یھا شارز .۱ـ۲ـ۱
  ؛ندارد وجود عالم در ،باشد بیعج یشناخت معرفت ثیح از که یزیچ .۱ـ۲ـ۲
   .ندارد وجود عالم در ینیع یاخالق یھا ارزش ،نیبنابرا .۱ـ۲ـ۳

 بـر یاخالقـ یھا ارزش و قیحقا عروض و یبرآمدگ بودن بیعج انیب در یمک
 را قیحقـا آن ،یاخالق قیحقا وجود ۀنحو نییتب در یا عده :دیگو یم یعیطب قیحقا

 قیحقـا که یا گونه به اند؛ کرده یتلق ھا آن از هبرآمد و یراخالقیغ قیحقا بر عارض
 مـسأله امـا شـوند؛ یم گرفته نظر در یاخالق قیحقا ۀدآورندیپد و علت )یعیطب( یراخالقیغ
 ھر و است عالم قیحقا انیم فرد به رمنحص و بیعج یا رابطه عروض، ۀرابط که است جا نیا

 عالم در باشد، فرد منحصربه و بیعج عالم، ینیع یایاش و قیحقا ریسا با اش رابطه که یزیچ
  ).Ibid, p.41( ندارند وجود عالم در یاخالق قیحقا پس ندارد؛ وجود
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 بر یاخالق یھا ارزش عروض بودن بیعج باب در یمک استدالل رسد یم نظر به
  :کرد میترس توان یم گونه نیا را یخالقرایغ قیحقا

  شوند؛ یم عارض ھا آن بر و ندیآ یم بر یراخالقیغ قیحقا از ،ینیع یاخالق یھا ارزش .۱ـ۳ـ۱
 رایز ؛است بیعج ،یراخالقیغ قیحقا بر ینیع یاخالق یھا ارزش عروض .۱ـ۳ـ۲

 انیم ما که تاس یارتباطات انواع از زیمتما و متفاوت یکل طور به ،ارتباط از نوع نیا
  ؛مینیب یم عالم یایاش

 آن ،باشد فرد منحصربه و بیعج ،عالم یایاش ریسا با ارتباطش که یزیچ .۱ـ۳ـ۳
  ؛ندارد وجود عالم در ًواقعا ءیش

   .ندارند وجود عالم در ینیع یاخالق یھا ارزش ،نیبنابرا .۱ـ۳ـ۴
 اختالفات وجود و ھا ارزش تینسب اساس بر استدالل( یمک دوم استدالل ۀدربار

 را یمطلب تا گرفته بھره یفیتوص اخالق از ،استدالل نیا در یو که گفت دیبا )یاخالق
 قـاتیتحق اسـاس بـر کـه دیـگو یمـ اسـتدالل نیـا در او .کند اثبات فرااخالق در

 به یا دوره از و گرید ۀجامع به یا جامعه از توانند یم یاخالق یھا نظام ،یشناخت انسان
 ،مرکب یا جامعه یاخالق یباورھا است ممکن یحت و باشند تمتفاو گرید یا دوره

 ،یمک ۀدیعق به .کند رییتغ ،گرید یگروھ به یگروھ از و گرید یا طبقه به یا طبقه از
 و احکـام کـه را یاخالق ینیع یھا ارزش وجود رشیپذ ،یاخالق یھا دگاهید تنوع

  .سازد یم دشوار ،ھستند ھا آن انگریب یاخالق یباورھا
 ھمچون یعلم مختلف یھا حوزه در که نیا بر یمبن ،مقدر یسؤال به پاسخ در یو

 در ینیع یقیحقا شدن گرفته مفروض وجود با ،خیتار و یشناس ھانیک ،یشناس ستیز
 نیچنـ« :سدیـنو یمـ ،شـود یمـ دهید ھا آن دانشمندان انیم نظر اختالف ،ھا حوزه آن

 بـر یمبتنـ کـه یا ینییتب یھا فرض ای ینظر یھا استنتاج از ،یعلم ینظرھا اختالف
 ۀعرصـ در موجـود اختالفـات میبخواھ اگر و است گرفته نشأت ،اند یناکاف شواھد
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 ,36Ibid( »رسد ینم نظر به موجه چندان ،ریتفس نیا ،میکن ریتفس گونه نیا را اخالق

p.(.  
 از مـردم تیـتبع و یرویـپ گـر نـشان ،یاخالقـ یھـا نظـام در اختالف یمک نظر به

 را یزنـدگ روش کیـ ھـا انـسان یوقت که انیب نیا به است؛ یزندگ ختلفم یھا روش
 البتـه و رنـدیپذ یمـ را یھمـسر تـک ھمچـون یا یاخالق احکام آن، لیذ در رفتند،یپذ

 را یزندگ روش کی آن، رشیپذ و یاخالق حکم کی وجود لیدل به که ستین گونه نیا
 انیـآدم کـه اسـت ینـدگز روش کی رشیپذ با بلکه دھند؛ حیترج گرید یھا روش بر

 ۀعرص و یعلم مختلف یھا عرصه انیم میریناگز نیبنابرا .رندیپذ یم را یاخالق یحکم
 اقیسـ کیـ به را عرصه دو آن از کدام ھر در موجود اختالفات شده، قائل زیتما اخالق

 اختالفـات ...« :سدیـنو یم خود استدالل ریتقر در یمک ر،یتقد ھر به .میندھ قرار نظر مد
 ھـا نظـام نیـا کـه فـرض نیـا گرفتن نظر در با یاخالق یھا نظام انیم موجود و علبالف

 کـه نیا تا است نییتب قابل تر راحت و تر ساده اریبس ھستند، یزندگ گوناگون یھا روش
 انیـب را ینـیع یھـا ارزش از یادراکـات ھـا نظـام نیـا که فرض نیا با را ھا آن میبخواھ

 نیـیتب انـد، شده فیتحر شدت به و اند یناکاف یجد ورط به اغلب که یادارکات کنند، یم
  ). .37Ibid, p( »میینما

  :دیکش ریتصو به گونه نیا توان یم را یمک استدالل ،حال ھر به
 یاخالق اختالفات ،باشند داشته وجود عالم در یاخالق ینیع یھا ارزش اگر .۲ـ۱

  ؛شود ینم واقع انیآدم انیم در
 یھیبد ،یشناخت انسان یھا گزارش گرفتن نظر در با یاخالق اختالفات وجود .۲ـ۲

  ؛است شده رفتهیپذ و
  )۶(.ندارند وجود عالم در ،یاخالق ینیع یھا ارزش ،نیبنابرا .۲ـ۳

 یاخالق یھا ارزش بودن بیعج اساس بر استدالل( استدالل دو نیا آوردن با یمک
 وجـود رمنکـ ،)یاخالقـ تینـسب بـودن حـاکم و یاخالق اختالفات وجود و ؛ینیع
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 وجـود انکـار بـا او دگاهیـد در کـه است روشن .شود یم یاخالق ینیع یھا ارزش
 رایـز ؛شـد خواھنـد کاذب زین یاخالق یادعاھا و احکام ،یاخالق ینیع یھا ارزش
 نھـاده ادیـبن یاخالق یھا ارزش تینیع بر را خود صدق او ۀدیعق به یاخالق احکام
  :کرد انیب توان یم گونه نیا را یمک ی»خطا ۀینظر« ،بیترت نیبد .بودند

  ؛است وابسته یاخالق یھا ارزش بودن ینیع به یاخالق احکام صدق .الف
 )یاخالقـ اختالفـات وجـود و بودن بیعج لیدل دو به( یاخالق یھا ارزش .ب

  ؛ستندین ینیع یقیحقا
  ؛صدقند فاقد یاخالق احکام ،نیبنابرا .ج
  .بود خواھند خطا و کاذب ھا آن ،یاخالق احکام نبودن صادق صورت در .د
ـه نیـا اظھار م،یگو یم من« :دیگو یم باره نیا در یو ـالم در ک ـا ارزش ع  انیـاع ایـ ینـیع یھ
 رنـد،یگ یمـ خـود فـرض شیپ را ھا آن یاخالق احکام که یامور یعنی دارد؛ وجود ... ای یا هیتوص
   ).  .30Ibid, p( »است کاذب و خطا یکل طور به بلکه ست؛ین معنا یب ییادعا و اظھار
 کـه اسـت نیـا »خطا و درست جعل :اخالق« کتاب در یمک یادعا نیچھارم .د

 .است هیتوج قابل ،یفرافکن اصل به توسل با ،یاخالق یھا ارزش تینیع به ما اعتقاد
 مواجـه لهأمـس نیـا با ،یاخالق قیحقا ینیع وجود انکار از پس او ،گرید عبارت به
 کجا از ،دارد وجود مردم اکثر نزد که یاخالق یاھ ارزش تینیع به اعتقاد که شود یم

 یبرخ لیدل به انیآدم که است آن بر ،مطلب نیا به پاسخ در یمک .است آمده حاصل
 است آگاه یخوب به یو .کنند یم یفرافکن ،عالم به را خود یھا نگرش ،یعمل اھداف

 یاخالقـ ینیع یھا ارزش وجود به اعتقادً اوال دیبا ،خطا هینظر بودن موجه یبرا که
 یو ،رو نیھمـ از ؛خطاسـت اعتقاد نیا چرا که دیبگو ًایثان ؛کند نییتب را انیآدم نزد

 عمـل او .دھد یم نسبت ١یبخش تینیع و یفرافکن به را ینیع قیحقا وجود به اعتقاد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. Objectification. 
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 ییزھایچ ،آن با یآدم که کند یم یمعرف ذھن یکارکردھا از یکارکرد را یبخش تینیع
  .ندارد وجود جا آن در که دھد یم نسبت عالم به را

 یاحـساس واکنش تواند یم ینیع یھا ارزش انکار« :سدینو یم یفرافکن نیا علت ۀدربار یمک

 یزنـدگ و نـدارد وجود عالم در یمھم زیچ که احساس نیا یعنی باشد؛ داشته ھمراه را یا یافراط
ـالم ان،یمآد گر،ید عبارت به )..34Ibid, p( »است داده دست از را خود یمعنا ـا ارزش فاقـد ع  یھ

ـه را خـود یذھنـ امـور عالم، به یمعنابخش یبرا و رندیگ یم نظر در معنا یب یعالم را ینیع ـالم ب  ع
   .بخشند یم تینیع ھا آن به و کنند یم یفرافکن ینیع

 کـه اخالق ۀفلسف و اخالق ۀحوز در یمک افکار از بود یا دهیچک ،گذشت آنچه
 یشبھات ،یعبارت به .داشت یپ در انیگرا واقع جانب از ار یگوناگون یھا واکنش البته

 پاسخ مقام در انیگرا واقع شد باعث ،کرد انیب یاخالق قیحقا وجود باب در یمک که
 ریاخ یھا دھه ییگرا واقع و کنند یط را یگوناگون یھا روش و ھا راه ،شبھات نیا به
  .برسانند ظھور منصه به را

 یمبان اساس بر خطا ۀینظر در یمک دگاهید یبررس و نقد به مجال نیا در و اکنون
  .میپرداز یم یآمل یجواد ّٰاهللا تیآ یفکر

 به را خود صدق  ،یاخالق احکام که ـ یمک .ال .یج یادعا و رکن نیاول ۀدربار .۱
 ۀنکتـ ،مطلـب نیـا گفـت توان یم ـ اند کرده وابسته یاخالق یھا ارزش بودن ینیع

 بـا تطـابق از را خـود صدق ،یاخالق یھا گزاره ما اعتقاد به .است یدیمف و درست
 یاریـاخت رفتار و اوصاف یمنف ای و مثبت ریتأث ھمان که آورند یم دست هب یتیواقع

 یحکم اگر ).۳۲ ـ ۳۱ص ،۱۳۷۷ ،یآمل یجواد :ک.ر( است یآدم کمال و سعادت در انسان
 آن ،باشد داشته تطابق تیواقع با و باشد داده نشان را موضوع نیا یدرست به یاخالق
 یحکم اگر ،سخن گرید به .شود یم یتلق کاذب اال و بود خواھد صادق گزاره و حکم
 در که است صادق گزاره نیا یھنگام ،است خوب عدالت که داشت اظھار یاخالق

 مثبت نقش یتعال حق به یآدم قرب و یآدم کمال و سعادت در یورز عدالت ،قتیحق
 در .نمود یتلق صادق یا گزاره توان ینم را گزاره نیا صورت، نیا ریغ در .باشد داشته
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 دیبا و ندارد وجود یراخالقیغ احکام و یاخالق احکام انیم یتفاوت ما نظر به باره، نیا
 بـاب نیا در یآمل یجواد ّٰاهللا تیآ .شوند صادر ،حیصح یارھایمع اساس بر دو ھر

 نبود و بود به یو ۀمحققان یفتوا ،ینظر حکمت در عقل یمحور عنصر« :دیفرما یم
 یمحـور عنـصر که چنان ؛بود یزیچ رویپ ینیب جھان در توان ینم علم بدون و است
 یعلم ای علم بدون و است دینبا و دیبا به آن ۀمحققان یفتوا ،یعمل حکمت در عقل

 در بودن باطل و حق به اعتقاد و ؛شد یزیچ رویپ ،حقوق و فقه ،اخالق در توان ینم
 ،دوم بخـش در ،یزیـچ داشتن شقاوت و سعادت به مانیا و علم بدون ،اول بخش
 از شیخـو فطـرت سـاختار اساس بر انسان .بود خواھد خرافه یعلم ای علم بدون
 را مطلـب نیـا ھـم مـا ،نیبنابرا ).۸۰ـ۷۹ص ،۱۳۸۹ ،یآمل یجواد( »است زانیگر خرافه

 ریتفس در ،یکم ھمچون یافراد با ما تفاوت البته .میگذار یم صحه آن بر و میریپذ یم
  .پرداخت میخواھ بدان که است تینیع

 ای صدق اثبات صدد در که یھنگام که بود موضوع نیا ۀدربار یمک دوم یادعا .۲
 و ینـیع یاخالقـ قیحقـا که ادعا نیا مثل( میھست یشناخت یھست یادعا کی کذب

 حـل را یمـشکل ،یمفھـوم لیـتحل )دارند وجود عالم در یاخالق ینیع یھا ارزش
 ینیع وجود به ،ھا آن امثال و درست  ،بد ،خوب ھمچون یمیمفاھ یبررس از و کند ینم

 ریمـس در اخـالق لسوفانیف که شود یم یمدع یو گاه آن .میبر ینم یپ ھا ارزش نیا
 یمفھـوم لیتحل به ،یاخالق قیحقا یشناخت یھست لیتحل در تا اند کرده تالش خود
 کی در مییگو یم و میکن یم فکر شانیا ثلم ھم ما .ستا نابجا یکار که ندینما اقدام

 نیا موضوع اما .کند حل را مشکل تواند ینم یمفھوم لیتحل ،یشناخت یھست لیتحل
 یشناخت یھست لیتحل کی ،مسلمان شمندانیاند نزد یاخالق میمفاھ لیتحل که است
 رسند یم یاخالق قیحقا یمفھوم لیتحل به یشناخت یھست لیتحل از یحت آنان و ؛است

 ژهیو هب یشناخت یھست مباحث از استفاده با آنان .سازند یم آشکار را میمفاھ آن نوع و
 گاه آن ،کنند یم فیتعر را یھدف ،یانسان یزندگ و انسان یبرا ،یشناخت انسان مباحث
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 یلـیتحل نیبنـابرا ؛پردازنـد یمـ ھـدف آن بـا انیـآدم رفتـار انیم نسبت یبررس به
 ۀھم دگاهید از یمک برداشت نیا جه،ینت در و اند هداد قرار نظر مد را یشناخت یھست

 با یکسان ،یغرب اخالق لسوفانیف انیم در اگر و ستا نابجا یبرداشت ،اخالق لسوفانیف
 تیـعموم آنان روش ،ندینما اقدام مھم نیا به باشند خواسته یمفھوم لیتحل روش
 لیـتحل به ،وفانلسیف از یادیز تعداد ،مسلمان شمندانیاند انیم در کم دست .ندارد
 وجود لیتحل در یآمل یجواد ّٰاهللا تیآ ًمثال .اند پرداخته یواد نیا در یشناخت یھست
 را یاخالق میمفاھ و پرداخته یاخالق میمفاھ در انتزاع منشأ داشتن به ،یاخالق قیحقا
 انیـب گونـه نیا را خود لیتحل شانیا .است کرده یمعرف ینیع یھا تیواقع از یحاک

  :کند یم
 انجام اراده و اریاخت با را خود یکارھا و است یادراک یموجود انسان که جا آن از«

 جا آن اما ؛کند یم میتنظ »دینبا« و »دیبا« اساس بر را ھا آن ،فھمد یم که جا آن تا ،دھد یم
 لبـاس دیبا سرد یھوا در من دیگو یم ًمثال ؛پندارد یم آزاد را خود ،ندارد ادراک که

 بیآس گرما از تا بپوشم نازک لباس دیبا گرم یھوا در و نخورم سرما تا بپوشم میضخ
 ،گونـاگون فـصول در انـسان .اسـت نیچنـ نیا یریس و یگرسنگ در که چنان ؛نمینب

 روز شـبانه در یحت ؛دارد یگوناگون یدھاینبا و دیبا و ردیگ یم یمختلف یھا میتصم
 وقت یگاھ ًمثال .ستین کسانی حوادث رایز ؛دارد یگوناگون یدھاینبا و دھایبا زین

 بـا انـسان برخـورد تیفیک از دھاینبا و دیبا نیا .است استراحت وقت یگاھ و کار
 خـود نیب که یروابط اساس بر را دھاینبا و دھایبا انسان گر،ید عبارت به .شود یم دایپ ،حوادث

ـار نیـا دیبا من« :دیگو یم که نیا .کند یم میتنظ ند،یب یم نیتکو جھان و  خـود ،»دھـم مانجـا را ک
 اگـر و دارد یاثـر نیچن بکنم، را کار نیا اگر من« دیگو یم یوقت اما است؛ یاخالق ۀیتوص و فهیوظ
  ).۲۶ ـ ۲۵ص ،۱۳۷۷ ،یآمل یجواد( »ستین یاخالق کار »ندارد را اثر آن نکنم، را کار آن

 و زنـد یمـ مثـال را پزشـک کیـ کـار ،خـود دگاهید نییتب یبرا ادامه در شانیا
 کـه جھت آن از یکی :دارد انیب و دستور گونه دو پزشک ،مثال عنوان به« :سدینو یم

 آموزنـده یانسان که جھت آن از یگرید و ؛کند یم یپزشک ییراھنما ،است پزشک
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 اریـاخت در یتجربـ علوم که جھت آن از ،پزشک .دارد ارشادگونه یدستورھا ،است
 ًمثال ؛»دینبا« و »دیبا« از نه ،ددھ یم خبر »نبود« و »بود« و »ستین« و »ھست« از ،اوست

 ،نکند اگر و خوب حالش ،کند مصرف را دارو نیا ،حال نیا در ماریب اگر :دیگو یم
 علم از سخن جا نیا در که ؛شود یم ُمزمن مرضش ای و ردیم یم و شود یم بد حالش

 یولـ ؛گـردد یبرمـ ینظـر حکمت به جھت کی از بحث و است نبود و بود و طب
 آن از و ؛نـدارد یاخالق ۀیتوص گونه چیھ ،دھد یم یطب یفتوا که ھتج آن از پزشک
 ،خود یسالمت نیتأم یبرا :دیگو یم ماریب به ،است معالج و آموزنده یانسان که جھت

 ارشـاد ،دیـنبا و دیبا نیا که نخور را غذا آن ،خطر از زیپرھ یبرا و بکن را کار نیا
 بـه معـالج از کـه است یدرمان ردستو و ردیگ یم نشأت پزشک از که است یاخالق

  ).۲۷ ـ ۲۶ ص ھمان،( »شود یم صادر متعالج
 بود به ھم یطب یکارھا که طور ھمان« :دھد یم ادامه یو ،پزشک مثال ذکر از پس

 ،یمـاریب زین است یآدم جان به مربوط آنچه ،گردد یبرم دینبا و دیبا به ھم و نبود و
 ،روح .اسـت یپزشـک علـوم دسـتگاه از تر عیوس دستگاھش اما ؛دارد ّیطب و درمان

 شهیھم یبرا را آن کارھا از یبعض ؛ستین کسانی آن یبرا کارھا ۀھم که دارد یقتیحق
 ماریب را آن کارھا از یبرخ ؛بخشد یم یابد اتیح آن به کارھا از یضعب ؛کند یم ھالک

 یاراعتب یامر ًانایاح ،است رمحسوسیغ چون اما ؛کند یم درمان را آن گرید یبرخ و
 یعلمـا ،دارد پزشـک کـه دینبا و دیبا و نبود و بود ھمان وگرنه ؛دیآ یم حساب به

 ،باخبرند یعمل حکمت از ھم و ینظر حکمت از ھم اخالق یعلما .دارند زین اخالق
 فرد اگر ندیگو یم ًمثال ؛ندیگو یم سخن دینبا و دیبا ۀدربار ھم و نبود و بود ۀدربار ھم

 ،جامعـه آن و اسـت ھالکـت و سقوط انشیپا ،شود مبتال ُخلق فالن به یا جامعه ای
 اگر و )۴۱ /روم( ﴾الناس یدیا کسبت بما البحر و ّالبر یف الفساد ظھر﴿ :شود یم مضمحل

 جامعه :ندیگو یم که دارند ھم دینبا و دیبا از سخن و است نبود و بود از سخن نیا
 سعادتمند آخرت در ھم و دباش ّمرفه ایدن در ھم ؛شود سعادتمند تا باشد نیچن دیبا
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 آخـرت و ایـدن خـسران و نگردد شقاوتمند تا باشد چنان آن دینبا جامعه زین و ؛شود
   ).۲۷ص ،۱۳۷۷ ،یآمل یجواد( »نشود رشیدامنگ

 و یاخالق یھا ارزش شانیا که میشو یم متوجه ،میکن دقت نییتب نیا در اگر اکنون
 .اند ساخته و اند گرفته ،ھست  واقع عالم در که یبطارو از را یاخالق یھا دینبا و دیبا
 یواقعـ عـالم در ینیع یامور ،یاخالق قیحقا و یاخالق یھا ارزش ،سخن گرید به

 یلـیتحل نـه و اسـت آمـده دسـت هب یشناخت یھست یلیتحل با مطلب نیا و ھستند
  .یمفھوم
 بـه ـ یاخالق قیحقا یشناخت یھست بودن بیعج به یمک .ال .یج استدالل اما .۳

 قیحقا ریسا در یعنصر نیچن و شود یم دهید یا هیتوص عنصر ھا آن در که جھت نیا
  .است نقد و یبررس قابل زین ـ شود ینم دهید عالم

 .رندیگ یم قرار یالزام میمفاھ و یارزش میمفاھ گروه دو در ًمعموال یاخالق میمفاھ
 اخالق ھدف و ام یاریاخت صفت و رفتار انیم مثبت ۀرابط از ًمایمستق یارزش میمفاھ
 یالزام میمفاھ و ؛دھد یم خبر تیواقع و قتیحق کی از ،مطلب نیا با و دارد تیحکا

 ،مقصد و ھدف آن به دنیرس که کند یم اشاره انسان به ،رابطه نیا گرفتن نظر در با ھم
 ،یآدم کمال و سعادت در که است یخاص صفت داشتن ای خاص فعل انجام یمستدع

 و یاریاخت فعل انیم یضرور ۀرابط از ھم یالزام میمفاھ ،گرید عبارت به .دارد نقش
 بیـطب که یزیتجو مثل ًقایدق .است یواقع ۀرابط کی که دھند یم خبر اخالق ھدف
 را خاص یدارو نیا دیبا ،دیھست یسالمت طالب اگر دیگو یم آن در که دھد یم انجام

 وجود یقیحق ۀرابط کی ھم جسم سالمت و خاص یدارو مصرف نیب .دیکن مصرف
 ھست هیتوص عنصر پزشک، زیتجو در ھم .دھد یم خبر رابطه نیھم از پزشک، »ِدیبا« و دارد

 قـتیحق در اسـت، یاخالق ۀیتوص یحاو که یاخالق الزامً اوال پس .یاخالق حکم در ھم و
 تیواقع عالم در یزیچ نیچن و دارد اخالق ھدف و یاریاخت فعل انیم یلزوم ۀرابط تیحکا

 علـوم در یحتـ و ستیـن اتیـاخالق ۀعرص در فقط یا رابطه نیچنً ایثان و است؛ شده محقق
  .شود یم دهیفھم لزوم آن، از و شود یم مشاھده ھم یتجرب
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  :دیفرما یم باب نیا در یآمل یجواد ّٰاهللا تیآ
 وجود ضرر و نفع و شر و ریخ ،عتیطب ۀنشئ در یتجرب مسائل در که طور ھمان«
 ِانـسان ،یتجربـ مسائل در .دارد وجود زین تجربه و عتیطب یماورا مسائل در ،دارد

 ایـ دسـت ،آتـش که ندیب یم تجربه با و کند یم احساس را حرارتش و آتش ،کِدرُم
 حس نیا کنار در ھم یتجرب »دیبا« کی انسان ،آن بر افزون و سوزاند یم را ...و لباس
 زیپرھ دیبا ھم آتش از پس ،کرد زیپرھ دیبا انباریز امور از :که نیا آن و دارد یتجرب
 مـسائل در اسـت یتجرب و یحس مسائل در که یشر و ریخ و ضرر و نفع نیا .کرد

 و مـار سـم ایـ سـوزاند یم آتش که فھمد یم امر لیاوا در انسان .ھست ھم یاخالق
 مـسائل در انـسان ،صـورت ھر در .کرد زیپرھ مھلک از دیبا و است مھلک ،عقرب
 و است سودمند من یزندگ یبرا نظم دیگو یم ًمثال و رددا را ادراک نیھم زین یاخالق

 آن از دیبا و است شر من یزندگ یبرا مرج و ھرج ای کرد ادهیپ یزندگ در را آن دیبا
 نیا و کند یم درک ،یآگاھ و تنبه نوع کی با را یبد و یخوب نیا او .کرد زیپرھ ،شر

  ).۴۶ ـ ۴۵ص ھمان،( »دھاستینبا و دیبا ییابتدا مسائل از درک
 و داند ینم اخالق عالم مختص را هیتوص عنصر وجود زین یآمل یجواد ّٰاهللا تیآ

 یاخالق مسائل در بحث که شد اشاره ًقبال« :ردیگ یم محقق را آن زین یگرید امور در
 « بحث پزشک که گونه ھمان ،یعنی ؛است یتجرب علوم از ،یطب مسائل از بحث مانند

 انبـاریز گـوارش دسـتگاه یبرا غذا نیا« :دیگو یم ًمثال ؛دارد »دیبا« بحث و »ھست
 را غـذا فالن« :دیگو یم ماریب به و است یتجرب علوم جزو یا هیقض نیچن که »است

 اسیق کی از را آن او و ،یانسان علوم وجز و است یدستور »دیبا« که »!نکن مصرف
 شهیھم یراب آن یقوا و روح« :دیگو یم زین اخالق عالم ،کند یم استنباط ملفق یتجرب
 و اند ینظر حکمت وجز ایقضا گونه نیا که ،است انباریز ھا آن یبرا گناه فالن و است

 یاخالقـ یدسـتور ْخود که »!داشت زیپرھ و تقوا دیبا انباریز ءیش از« :دیگو یم زین
 من لّنزُن و﴿ :دیفرما یم که میکر قرآن .است نموده استنتاج ملفق اسیق از را آن و است
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 از »دردھاسـت یشـفا قرآن« یعنی ؛)۸۲ /اسراء( ﴾نیللمؤمن ةرحم و شفاء وھ ما نآالقر
 کیـ از مرکـب یاسیق ،تذکره و موعظه یبرا یعنی ؛کند یم استفاده یقیتلف مقدمات

  ).۴۷ص ،۱۳۷۷ ،یآمل یجواد( »شود یم لیتشک »دیبا« ۀمقدم کی و »ھست« ۀمقدم
 نیا ،خود یبرا و کند یم توجه ضرورت نیا به ،انسان چرا که است نیا الؤس اما

 فطرت اساس بر انسان رایز ؛است ساده یلیخ ،پاسخ ؟کند یم یتلق االجرا الزم را دیبا
 یالزامـ خود یبرا ،گردد یم او کمال و سعادت و سالمت موجب که را یزیچ خود،

 آن رشیپذ ،مطلب نیا یمقتضا و است کمال به دنیرس دنبال به ًفطرتا انسان .ندیب یم
  .است آن اساس بر یاخالق دیبا کردن انتزاع و یاخالق »دیبا« کردن عتبارا و ضرورت

 خصوص به نسبت یفطر شیگرا ًقھرا .است نقص و کمال یراھ دو سر انسان«
 بـه فقط او یعنی ؛دمیآفر میکر را انسان نوع من فرمود خداوند رو نیا از .دارد کمال

  ).۲۹۷ص ،۱۳۸۷ ھمو،( »است یفطر لیمتما کمال یسو
 انیم یضرور ۀرابط یوقت ،مختار ِانسان که گفت توان یم یبند جمع کی در پس

 یمـستدع ،اخـالق ھدف وجود که شد متوجه و دید را یاریاخت صفت ای فعل کی
 را یدیـبا ـ است سعادت و کمال طالب ًفطرتا چون ـ است صفت ای فعل آن وجود

 یا هیتوص عنصر آمدن دیپد .دینما یم عمل بدان و کند یم اعتبار و انتزاع خودش یبرا
 ساخته به نسبت یآمل یجواد ّٰاهللا تیآ .دھد یم یرو شکل نیا به ،یاخالق قیحقا در

  :سدینو یم ،یکل طور به دھایبا شدن
 و دیـبا به را ) بودن بد و خوب( بود و ھست ،خود یشخص یکارھا در انسان«

 و ھست سنخ از ،آن اول ۀمقدم که دھد یم لیتشک یاسیق یعنی ؛کند یم لیتبد ،دینبا
 لیـقب نیا از استدالل و اسیق صدھا روز ھر .دیبا سنخ از ،آن دوم ۀمقدم ؛است بود
 ،کند یم اراده را غذا خوردن اگر .کند یم درست شیخو یاریاخت و یاراد افعال یبرا
 اتیح دیبا انسان و )ھست ـ بود ( است وابسته غذا به انسان یھست که است آن یبرا

 از یا مقدمه و »ھست« سنخ از ۀمقدم از توان یم پس ،)دیبا( کند انتیص را شیخو
 .یج که نماند ناگفته البته ).۴۰ص ،۱۳۸۹ ھمو،( »دیرس دیبا سنخ از یا جهینت به »دیبا« سنخ
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 یاخالق انیگرا واقع روانیپ اعتقادش به که شده ییخطا دچار قسمت نیا در یمک .ال
 دنبال به یاخالق میمفاھ لیتحل با اخالق متفکران که بود یمدع او .اند بوده دچار آن به
 دچـار یو خود اما ؛است نادرست یکار نیا و اند شده یاخالق قیحقا یھست نییتب

 هیتوص و الزام ینوع یحاو که یاخالق یھا گزاره لیتحل با و است  شده مشکل نیھم
 را قیحقـا نیـا که صورت نیا به است؛ کرده صادر یشناخت یھست یحکم ،ھستند

 ۀدربار ستیبا یم یو که است نیا حق .کند یم تصور مشابه بدون و بیعج یامور
 .داشت یم روا را یسخن نیچن ،یاخالق قیحقا

 سـنخ از را یاخالقـ میمفـاھ کنـد یم تالش که ستا جا آن یمک .ال .یج مشکل
 یمعرف یامور از زین را یاخالق قیحقا ،جھت نیبد و کند محسوب ،یماھو میمفاھ
 یازا همابـ یریـتعب بـه و دارنـد وجود ...و ایدر و دشت و کوه وجود ھمانند که کند

 از را یاخالق میمفاھ نه مسلمان ناشمندیاند که ستا جا نیا مسأله اما .دارند یخارج
 کـه یقیحقا سنخ از را یاخالق قیحقا نه و ندا دانسته یماھو و یاول معقوالت سنخ

 آنـان بلکـه ؛یخـارج یازا هماب یدارا طالحاص به و ھستند آن انگریب یاول معقوالت
 یاخالق قیحقا ،آن تبع به و دانند یم یفلسف ۀیثان معقوالت سنخ از را یاخالق میمفاھ

 منـشأ یریـتعب به و است ھا آن انتزاع منشأ وجود به وجودشان که دانند یم یامور را
  .است نیھم ھم مھم ۀنکت و دارند انتزاع
 از یحاک میمفاھ ،یآمل یجواد ّٰاهللا تیآ جمله از ،انمسلم شمندانیاند نگاه در .۴
 یفلسف ۀیثان معقوالت نوع از ھم  آن یانتزاع میمفاھ سنخ از یمیمفاھ ،یاخالق قیحقا

 توجـه انتزاعـشان منشأ به است یکاف ھا آن از یآگاھ و ھا آن درک یبرا که باشند یم
 یاخالقـ قیحقـا از یحاک میمفاھ به خاص و بیعج زیچ ھم ادراک نوع نیا .شود

 نام هب یقتیحق ،عالم در ًمثال .ھستند یمیمفاھ نیچن یدارا امور از یاریبس بلکه ؛ستین
 مـا شناخت ابزار چنگ در بخواھد یوقت قتیحق نیا .دارد وجود تیمعلول ای تیعل

 ۀیـثان معقـوالت .شود درک ،ھستند یانتزاع که یفلسف ۀیثان معقوالت با دیبا ،دیدرآ



  در فرا اخالقیمک. ال. ی جی خطای تئورینقد و بررس
 ٤٦ 

 که یحال در ؛اند آمده دست هب انتزاعشان منشأ ۀمشاھد با و ذھن الشت با زین یفلسف
 انسان ذھن از خارج و ینیع یامور ،ھستند نفس از خارج تیواقع کی از یحاک چون

 آن تبـع به و یاخالق میمفاھ یشناخت معرفت بودن بیعج یادعا ،نیبنابرا .باشند یم
 تیآ .است یرفتنیناپذ و مربوطنا ییادعا یاخالق قیحقا بودن بیعج یادعا ،میمفاھ

 جزو یاخالق مسائل و یاعتبار یعلم ،اخالق« :سدینو یم باره نیا در یآمل یجواد ّٰاهللا
 شده سپرده ِمعتبر دست به تا ستین محض یاعتبار امور از کنیل ؛است یاعتبار امور
 را آن یولـ ،دھد یم اعتبار و بھا یکاغذ به یکار انجام یبرا انسان یگاھ ًمثال ؛باشد
 که مجلس کی لیذ و صدر مانند ؛ندارد ینیتکو ۀشیر اعتبارھا گونه نیا .کند یم باطل

 کیـ از یا گوشه ،یفصل در انسان است ممکن ،که معنا نیا به ؛است یاعتبار یامر
 را آن مقابل و دھد قرار مجلس صدر را اتاق آن گرید ۀگوش ،گرید یفصل در و اتاق

 یبعض یول .ستندین نیتکو اصالت واجد ،یاعتبار لیذ و صدر از کدام چیھ .بداند لیذ
 کـه اسـت نیـا اخـالق بودن یاعتبار یمعنا .دارند ینیتکو ۀشیر ،یاعتبار امور از

 ،نیزم ،درخت نام به ًمثال یزیچ ،خارج در یعنی ؛ندارد »ازاء هماب« خارج در ،اخالق
 به یزیچ اما ؛دارد وجود گرید یخارج موجود ھزارھا و صدھا و ستاره ،انسان ،آب

 به میبتوان ما که ندارد وجود ھا آن مانند و ُقبح ،ُحسن ،عدل ،ظلم ،کذب ،صدق عنوان
َحسن ،نیا مییبگو و میکن اشاره آن  البته .است قبح ،آن و حسن ،نیا ای و حیقب ،آن و َ

 کـه ینظـر نیبـ است فرق چقدر .دارد وجود خارج در ،امور نیا اعتبار انتزاع منشأ
 و سـنن ماننـد ،ندارد »ازاء هب ما« چیھ چون دیبگو و بداند محض یعتبارا را خالقا

 اوصـاف از یصـفت اسـت ممکـن لذا( است وابسته محض قرارداد به ،یعاد رسوم
 یبـرا و گـرید عصر در و خوب ،یا منطقه مردم ای و یعصر در تقوا مانند ،ینفسان
 است مطرح هیمتعال حکمت در که یینھا نظر آن نیب و ؛)باشد بد ،گرید یا منطقه مردم

 و ینیتکو منشأ یدارا که است یاعتبار یامر بلکه ؛ستین محض یاعتبار اخالق که
 »است یشناس اخالق اوج در دوم نظر نیا .ھست زین ساز تیواقع بلکه ،است یواقع

  ).۲۸ص ،۱۳۷۷ ھمو،(
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 و وجـود کـه اسـت یفلـسف ۀیـثان معقـول ھمان قتیحق در ،»اعتبار« مفھوم نیا
 معقوالت ریسا ھمانند معقوالت نیا ادراک اکنون .باشد یم آن انتزاع منشأ به تحققش

 تـر شیپـ که گونه ھمان .کند ینم یط را گرگونهید یراھ و شود یم واقع یفلسف ۀیثان
 اگـر کنـد، یم یبررس را اخالق ھدف و فعل کی ۀرابط که یھنگام یآدم ،شد اشاره
 ،دید یمنف را رابطه اگر و ؛دینما یم فعل آن بودن خوب به حکم ،دید مثبت را هرابط

 در .اسـت فتـادهین اتفاق یبیعج ادراک و حرکت چنان آن پس .کند یم اعتبار را یبد
 ،ھمه و ھمه ،بودن نییپا و بودن باال ،بنوت و ابوت ،تیمعلول و تیعل ادراک ندیافر
 قیحقـا درک ،یشـناخت معرفـت ثیـح از پس .است شده محقق ادراک نوع نیھم

 محقق انیآدم یفطر توان ھمان با آن ادراک و ندارد خاص یا قوه به اجیاحت ،یقاخال
  .گردد یم

 به ھا انسان نھاد در را یاخالق مسائل اتیکل یزشت و ییبایز ادراک سبحان یخدا«
 زشت از را یاخالق کین قیمصاد تا کرده عطا یفطرت و عقل آنان به و نھاده عتیود
 یفراوان موارد در ،حال نیع در ).۸ /شمس( ﴾تقواھا و ھافجور فألھمھا﴿ :بازشناسد آن
 ییناسزاگو از ینھ از پس که چنان ؛کند یم استدالل یاخالق یعمل قبح و حسن یبرا
 و رداد یمقدسات یامت ھر :دیفرما یم ،است یاخالق یلتیرذ که مشرکان یمعبودھا به

 ناسزا شما مقدسات به نهجاھال آنان ،دییبگو ناسزا آنان مقدسات به عالمانه شما اگر
 ّنایز کذلک ٍعلم ریبغ ًعدوا ّٰاهللا ّسبوایف ّٰاهللا دون من دعونی نیالذ ّالتسبوا و﴿ ؛ندیگو یم

  ).۳۸۷ص ،۵ج ،۱۳۸۲ ،یآمل یجواد( )۱۸ /انعام( ﴾عملھم امة لکل
 ایـ عـروض .اسـت یدنیشـن یداسـتان ،یغرب ۀشیاند در ھم عروض یماجرا .۵

 ،عالم یایاش که یھنگام یعنی ؛است تیعل ینوع از یحاک یریتعب به دیشا ،یبرآمدگ
 تـک یھا یژگیو از زیمتما یمطلب و ریتصو ،باشند داشته ھم کنار در خاص ینشیچ

 در یوقتـ ًمـثال .ندیگو یبرآمدگ ای عروض حالت ،آن به که کنند یم جادیا اجزا تک
 کـه یصـورت در ،شـود یم استفاده سنگ کوچک قطعات از ابانیخ کردن سنگفرش
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 ریتـصو آن کـه دینما یم جادیا را یریتصو ،باشد یمشخص نظم یدارا ھا آن نشیچ
 کـه رسـد یم نظر به اکنون .ھاست سنگ آن بر عارض و خاص نشیچ آن از برآمده

 ،یراخالقیغ قیحقا بر یاخالق قیحقا یبرآمدگ و عروض بودن بیعج دگاهید طرح
 و دھد یم رخ عالم در یادیز دموار در داستان نیا که نیا اول .دارد یاساس مشکل دو
 از یا عـده را یاخالقـ قیحقا از لیتحل نیا که نیا دوم .ندارد اختصاص اخالق به

  .است متفاوت آن با مسلمان ناشمندیاند لیتحل و اند کرده انیب یغرب شمندانیاند
 اریبس ییفضا و است جذاب و پرکشش یبحث ،اخالق تینسب و اطالق از بحث .۶

 را تر شیب قیتحق و میشو یم بحث وارد یاندک اما .طلبد یم را مقدار نیا از تر گسترده
 ).۱۳۸۷ راسـلرز، :ک.ر نیز و ؛۱۳۸۱ حسینی، :ک.ر( میکن یم واگذار تر مناسب یھا فرصت به
 یاخالق یھا نظام در موجود اختالفات نییتب در ما چرا که است نیا ،آغاز در ما الؤس

 علـم در اختالفـات بـاب در شانیا که ینییتب ھمان از گوناگون ملل و اقوام انیم در

 یھـا نظـام در اختالفـات کـه میینگو چرا م؟ینکن استفاده ،است گرفته بھره یتجرب
 موضوع نیا است؟ یناکاف شواھد بر یمبتن یھا نییتب از گرفتن  بھره از یناش ،یاخالق

 نھـادن ادیـبن جملـه از ،یاخالقـ مباحث و اخالق میبدان که شود یم تر روشن یوقت
 علـوم در خـاص یھـا نظـام ساختن از تر دشوار و تر دهیچیپ بس یاخالق یھا نظام
 اریبـس آن در یناکاف شواھد بر یمبتن یھا نییتب آمدن وجود هب امکان و است یتجرب

 جوامع ۀھم یآگاھ یروز اگر ،مسلمان نامتفکر اعتقاد به ،ریتقد ھر به .است تر شیب
 ،شـود یم فیتعر انسان نیا یبرا که یا یاخالق نظام ،دبرس اوج به انسان تیماھ از

 آن ،اختالفــات وجـود صــورت در و داشـت نخواھـد ینیادیــبن اخـتالف نیکمتـر

 آورده باب نیا در یآمل یجواد ّٰاهللا تیآ .است یپوش چشم قابل و یسطح ،اختالفات
 نبود و بود و دینبا و دیبا یعنی راه دو نیا Ｄنیمعصوم سنت و میکر قرآن در« :است
 یضمن دیتھد و داده یحیتلو ھشدار ،نبود و بود راه از ھم آنان .است محسوس ًکامال
 و اتیـح انشیـپا کـار، آن و شـقاوت، و ھالکـت انشیـپا کـار، نیا انجام :اند گفته و کرده
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 یکـار دو ھمان اند؛ داده )دینبا و دیبا( جابیا ای میتحر دستورً مایمستق ھم و ؛است سعادت
 اصـول جـا نیھمـ از و شـود؛ یم دهید تیروا و قرآن از اعم ینقل ۀادل در ،ندک یم پزشک که
 یبـرا بلکـه ،ستیـن ینـیمع شـخص یبرا اصول نیا چون و ؛ردیگ یم تأنش اخالق، یکل

ـان در فطرت نیا و است یآدم فطرت یبرا یعنی است، »انسان« که جھت آن از انسان  ھمگ
 ،۱۳۷۷ ،یآملـ یجـواد( )۳۰ /روم( ﴾ّٰاهللا ِلقَِخل َلیبدَت ال ھایلَع اسّالن رََطف یّتال ّٰاهللا َتَطرِف﴿ :دارد وجود

  ).۳۰ص
 یمکـ یخطـا کـه گفت دیبا »خطا ۀینظر« بر یمک استدالل دو یبند جمع در .۷

 ای یاول معقوالت با که دارد نظر یقیحقا به ًصرفا ،بودن ینیع ریتفس در که جاست آن
 که باشد داشته وجود عالم در یتیواقع راگ ،اساس نیا بر .شوند یم انیب یماھو میمفاھ
 مشکل دچار ،باشد یانتزاع و یاعتبار معقوالت از و هیثان معقول آن از یحاک میمفاھ

 ؛بـود خواھد کاذب ،باشد میمفاھ نیا یدارا که یا گزاره ،شانیا نییتب به و ؛شود یم
 ۀگزار ،یتلق نیا با پس .دارد انیجر ،مشابه یھا  گزاره یتمام یبرا شرط نیا که چرا

 چراکه ؛بود خواھد کاذب یا گزاره ،»خطاست هینظر آمدن دیپد ّعلت یمک .ال .یج«
 آن و اسـت یفلـسف ۀیـثان معقـوالت از خطا، و درست بد، خوب، مفھوم مثل علت، مفھوم

  . ... نیبنابرا و ندارند وجود عالم در لذا و ھستند بیعج یقیحقا از یحاک ھم معقوالت
 یھـا ارزش تیـنیع بـر انیـآدم اعتقاد که است نیا یمک یدعاا نیچھارم اما .۸
 که گفت دیبا ادعا نیا ۀدربار .است هیتوج قابل ،یفرافکن اصل به توسل با ،یاخالق

 او کـه یھنگـام .است گرفته سرچشمه یمک .ال .یج یناچار از نییتب و ریتفس نیا
 یھیتـوج توانـد ینمـ که یھنگام و ردیبگ دهیناد را یاخالق میمفاھ وجود تواند ینم

 یاخالق قیحقا و شده یفرافکن دامن به دست ناچار پس ،کند ذکر ھا آن یبرا مناسب
 داده انتقـال تیـواقع عـالم به که است کرده یتلق انیآدم اذھان پرداخته و ساخته را

 ناچار گرید م،یکن انیب مناسب ینییتب ،یاخالق قیحقا وجود یبرا ما اگر اکنون .اند شده
 .میینما تمسک ،یفرافکن ۀمسأل به ھا آن داشتن اصالت یراب میستین



  در فرا اخالقیمک. ال. ی جی خطای تئورینقد و بررس
 ٥٠ 

  یریگ جهینت و یبند جمع
 تیـآ یمبـان اساس بر را یمک .ال .یج ی»خطا ۀینظر« که میبود برآن نوشتار نیا در

 ارکـان و عناصـر میدیکوشـ نخـست راه، نیـا در .میکنـ نقد و یبررس یآمل یجواد ّٰاهللا
 ک،یـ بـه کی را عناصر نیا زین ادامه در و میکن نایب وضوح به را یمک دگاهید ۀچھارگان

 اسـاس بر و ق،یتحق از حاصل جینتا انیب در و مجموع در .میکن یبررس یاجمال شکل به
 .یجـ که است نیا آمد، دست به آنچه ،یآمل یجواد ّٰاهللا تیآ عه،یش قدریعال مفسر یمبان
 از و نـدارد؛ یالقـاخ قیحقـا وجـود از مختلف یھا نییتب از یدرست برداشت ،یمک .ال

 بـاب در او دگاهیـد البتـه .اسـت یجـد ابھـام دچار زین یاخالق قیحقا شناخت جھت
 یاخالقـ تینـسب .اسـت یبررس قابل زین یراخالقیغ قیحقا بر یاخالق قیحقا عروض

 ،یاخالقـ قیحقـا نبـودن ینـیع و نداشـتن وجود یبرا تواند ینم زین یمک یادعا مورد
 بـه خـور در یپاسخ ،یاخالق اصول بودن جاودانه اساس رب توان یم چراکه کند؛ تیکفا
 مـورد یبـ زیـن عـالم به یاخالق یھا ارزش یفرافکن ۀدربار یو دگاهید نیھمچن .داد آن

 اسـت یازیـن چـه گـرید داد، دست به قیحقا نیا از یحیصح نییتب بتوان ھرگاه .است
  .یفرافکن به تمسک یبرا
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