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چکیــده
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 1- اخالق آبجکتیو
دریونانقدمی،شکاکانبراینعقیدهبودندکهاخالقچیزیبیشازیکسلسلهاعتبارتاجتماعینیست.هرودوت

بعدازبرریسعقایداخالیقدرفرهنگهایخمتلف،اعالمکردکه»رسومدرمیاناقوامپادشاهوفرمانروابرمههچیز

است«.اواضافهکرد:»هرکسجزایناعتقادداشتهباشد،فردیسادهاندیشاست.هرآنکسبهرسومخودوبه

ینعملرااجنامدادهاست.«  )Herodotus,1972,220(درکتاب مذهیبکهبرآنمتولدشدهاستمعتقدباشد،هبتر

یابرای کهمعتقداستبدیوخویبازاختراعاتاقو مجهورافالطون،سقراط1درمواجههباتراسیماخوس2

ید: تسلطبرضعفاهستند،میگو

کهدرمهۀجوامع،هرطبقهای »وقیتمنمیگومی»درسیت«درهراجتماعییکساناستمنظورمایناست

درجهتمنافعوعالیقخودقوانیینراوضعمیکند:جامعۀدموکراتیک،قواننیدمکراتیک،جامعۀحتتسمت،

کیسمقابلآن قواننیستمگرانه.اینقواننیبهمنظوررساندنواضعنیآنهابهاهدافشاناست،بنابراینهر

 )Plato,1959, 66(».قواننیسرکیشکند،بهجمازاتمیرسد

باچننیمطلیب،سقراطفرضرابرآنگذاشتهاستکهدرطبیعتفعلاخالیق،حقیقیتفراذهیندرعاملخارج

وجودندارد.پیرهون3فیلسوفشکگراییوناینادعایفوقرابهصوریتواضحترچننیبیانمیکند:»هیچچیز

حمترمیاغیرحمترمویاعدالتوظلموغیرهنیست.چیزیدرواقع،بهجزمهانتصوراتوعاداتانسانهاوجود

)Diogenes Laertius, 1955, 475(».یراهیچحقیقیتجزمهانحقیقتذهین،وجودندارد حقییقندارد،ز

شکاکیتمدرندرحایلکهبافیلسوفانیوناندراینکهاوصافاخالیق،امورواقعوعییننیستند،موافقاست،نسبت

ید: بهاینعقیدهکهاخالقزاییدۀامیالواحساساتافراداست،متاییلبیشترنشانمیدهد.توماسهابزمیگو

»اغراضونتاجییدربرخیمتایالتوخواهشهایانساینوجوددارندکهاو،آنهاراخوبمینامدونتاجیینیزدر

برخیازمتایالتآدمیهستکهآنهارابدمیمشارد.ازآنجاکهخوبوبددررابطهبانسبتنتیجۀفعلومتایالت

انساینمطرحمیشود،بنابرایناموریغیرمطلق)نسیب(هستندوقانوینکیلومهگاینبرایخوبوبدوجود

)Thomas Hobbes,1994, 28-29(».ندارد،آنچنانکهمیتوانازاموریعیینوطبیعیقوانیینکیلانتزاعمنود

ایدۀاخالقساجبکتیودفاعمنودهاست.او یدهیوم4بیشازهرفیلسوفدیگریدرمیانفیلسوفانمدرناز دیو

که کاریجزایناجناممنیدهید گاهعمیلیاشخیصرامتصفبهبدیمیکنید،مشادرحقیقت ید:»هر میگو

)Hume,1888, 468(».احساسانزجاروناخوشایندیخودراابرازمیکنید
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یستهامطرحمیکند: برابرساجبکتو هیومبرایمدعایخوددومشکلرادر

ودرعاملعنیموجودهستند؟درعاملواقعماحقاییقهمچون
ً
1-مشکلوجودشناخیت:آیاحقایقاخالیقواقعا

گلهامعطر گرماستوبرخی کهآتش گیاهانوصخرههارامشاهدهمیکنمی.مابهخویبدرمییابمی حیوانات،

هستندوعددچهاربزرگترازعدددواست.اماآیابهمهنیوضوحمیتوانمیخوبوبدرادریابمی؟بهعنوان

یایبقراردهمی؛مامردیراچاقوبهدستمیبینمیکهمحلهمیکند،مقتولرامیبینمیکه مثالیکقتلراموردارز

بهزمنیمیافتدوخونازبدناوجاریمیشود.امادرمیاناینمهۀحقایقعیین،چیزیبهنام»زشیِت«این

کنمی؟آیامیتوانمیصفتشروربودنعملقتلعمدرادر عملبهعنوانحقیقِتاخالقرامیتوانمیمشاهده

عاملخارجببینمیتابهاوصفت»بداخالیق«رانسبتدهمی؟نه؛درهنایتتهناچیزیکهمیتواندیدویاحس

کرد،مقداریاحساسوانگیزهواندیشهدرقاتلومشاهدهکنندگاناینعملاست؛مهنیوبس.

2-مشکلمعرفتشناخیت:چگونهمیتوانحقایقاوصافاخالیقراشناخت؟درعلوم،ماوجودچیزهارا

یایضوجودروابطحقییقبنیاعداد یاضیات،ادلۀر بامشاهدهوآزمایشخودویادیگراندرمییابمی.درر

گاهیهایمعمویلبهوجودحقایق رابرامیانبهاثباتمیرسانند.درزندگیعادی،ماباتکیهبرتصوراتوآ

تصدیقمیکنمی؛امادراخالقهیچیکازاینابزاربهکارمنیآیندومابهراحیتمنیتوانمیبارویشموردقبول

ایدۀوجودحقیقیتعیینواجبکتیودراخالق گرمیخواهمیاز ببرمی.ا مهگان،بهمالکاتواوصافاخالیقیپ

 Hume, 1988, 469, Hume,1975, 249,( .میچگونهمیتوانمیآنهارابشناسمی دفاعکنمی،بایدابتداروشنساز

 )Hume, 1874, 3: 267-270

کار اینموضع از کهمحایت ازآناست کی یسمحا براجبکتیو وارده ازاشکاالت وبسیاریدیگر مواردفوق

کشیدنمابهازاییحقییقودرعاملواقعبرای یر یستهادرتصو گوییاجبکتیو چندانراحیتبهنظرمنیرسد.

کشیدنحقیقتعییناوصاف یر کهبرایبهتصو یدمهنی اوصافاخالیقدچارمشکلهستند.مّکیمیگو

اخالیقدچارمشکلهستمی،دلیلبرآناستکهکهاینحقایقاموریعادینیستندوبایدنگاهیمتفاوتبه

یک،نوعیوجودخاصرابرایآناندرعاملواقعجستجومنود،شایدچیزیشبیه مباحثوجودشنایسومتافیز

)Mackie, 1998, 83(.ُمُثل"افالطونیاجاییدرعواملخیال"

1-2: اخالق ابجکیتو از منظر وجودشناسانه و معرفت شناسانه  
و وجودشناسانه منظر دو از دیگر بار یک است الزم باشمی، مسألۀ برای حیل راه دنبال به اینکه از پیش
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معرفتشناسانه،اخالقاجبکتیوراموردبرریسقراردهمی.

کهمسائلاخالیقباروشعقالینقابلدرک الف(اخالقازنظرمعرفتشناسانهاجبکتیواستبهاینمعنا

کندچهفعیلازمنظراخالیقبدوچهفعیلخوباست.بر کهعقلآدمیمیتوانددرک است.بهاینمعنا

یۀهیر،اخالقبهاینمعنااجبکتیواست.)Hare,1949, 50 ; Hare,1985, 82-98(اخالقاجبکتیو اساسنظر

کهخوبوبداخالیقاموریتومهینیستندبلکهبراساسقضاویتعقالینو دراینفرضبهاینمعنااست

مبتینبرروشدرستاندیشیدن،میتوانبهآنهادستیافتوآنهاراتصدیقمنود.

ب(اخالقازنظروجودشناسانهاجبکتیواستبهاینمعناکهاوصافاخالیقبهصورتحقیقیتعیینودرعامل

ازعمل
ً
کهاورااخالقا خارجازذهِنآدمی،درذاتعملموجوداست.عملخوبدارایوصیفعییناست

بدویاعملدارایارزشخنیث،متمایزمنودهاست.

1-3: معانی مختلف اخالق ابجکتیو
کردویاآنرامشاهده کماالتعییندرذاتئشراشناسایی مسألهایناستچگونهمیتواناینحقیقتیا

منود؟برایاینپرسشمهمازسهراهمیتوانپاسخیفراهممنود:

یژگیایمتمایزازذاتعملوجداازعمل،وجودی 1-اخالقاجبکتیوبهاینمعنااستکهاوصافاخالیق،و

عییندارد.درمثالقتل،بهدلیلامریعییندراینعملاست،نهبهخاطرآثارمربوطبهاینعمل،ازمجله

احساساتمنیفعلیهآنوعکسالعملاجتماعیوغیره،حکمبهبدبودنآنمیکنمی.

گردراعمالاخالق یدا کانقدمیمعتقدبودندهرگزوجودندارد.مکیمیگو اینمهانچیزیاستکههیوموشکا

چننیخصوصیایتبهعنواناوصافعملاخالیق)یاغیراخالیق(وجودمیداشت،میبایستوجودیدرعامل

بایدقتلازرویظلمراازقتل
ً
کهظاهرعملاخالیقراازغیراخالیقمتمایزمیکرد.مثال طبیعتمیداشتند

بهخاطراحقاقحقمتمایزمیکردوحالآنکهدرظاهروعاملعنیهیچفریقمیانقتلظاملانهوغیرظاملانه
)Mackie, 1998, 91( .نیست

یدبرایاینکهقتیلرابدوقتیلراخوبمعریفکنمی،بایدانگیزهوسابقۀذهینقاتلومقتول یستمیگو اجبکتو

که ومهچننیمالکاتاجتماعبرایهنجارهاوناهنجارهایاجتماعیرامدنظرداشتهباشمی.بدوناینامور

مهگیغیراجبکتیوهستند،قضاوتاخالیقغیرممکناست.

برایتوضیحوصفعیینکهامثالهیومبهدنبالآنبودند،راههاییخمتلفپیشهنادشدهاست.بهعنوانمثال،
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برطبقجهانبیینارسطو،جهاندرچارچوبسیستمیمنطیقبااغراضهنفتهدرذاتاشیاءخلقشدهاست.

هرئشدارایهدیفمعنیاستکهمهوارهبهسویاودرحرکتاست.دراینسیسمتهرموجودیهدیفخاص

ینموجوددرمیانمتامموجودات وجایگاهیمفیددرنظامعاملداردومهگیدرهنایتدرخدمتآدمیکهبرتر

است،میباشند.دراینمیانحقایقاخالیقبهعنوانحقیقیتعییندرخدمتغایاتموجوداتهستندبه

اینجاهرعمیل[کهدرذاتخوددارایچنانخصلیتنیستکهموجوداتبهغایات اینمعناکههروجودی]در

کمالیهخودبرساند،دارایوصیفغیراخالیقاست.5

یژهومتمایزازدیگروجودات کهاوصافاخالیق،وجودیو 2-توضیحدیگربرایاخالقاجبکتیوایناست

یژگیعمللذتخبشباشد.همچنانکه یژگیعملخوباخالیقممکناستمهانندو ندارند.بهعنوانمثالو

درعمللذتخبش،وجودیاسرارآمیزوغیرعادیوجودندارد،درعملاخالیقنیزوجودیغیرعادیغیراز

وجودعملوجودنداردوهرکیسمیتواندآنرادرکوتصدیقکند.

یۀاخالیقباشمی.بهعنوان کهقائلبهچهنظر چننیتفسیریازاخالقاجبکتیوبستگیبهآنخواهدداشت

برای را رفاه یا و سود ین بیشتر استکه آن عمل ین اخالیقتر آنگاه باشمی، سودگرا اخالق به قائل گر ا مثال

یۀامراهلیدراخالقباشمیآنگاهخوباخالیقمساویباامر گرقائلبهنظر ینافراددریپداشتهباشد.ا بیشتر

ینلذت کهبیشتر گرطرفداراخالقلذتگراباشمی،فعلاخالیق،فعیلخواهدبود وتأییداهلیخواهدبود.وا

رادربرداشتهباشد.

کاستفادهمیکنند.6 یۀ«جانال مفهوم»کیفیاتثانو 3-برخیبرایتوضیححنوۀوجوداوصافاخالیقاز

کهبهآنهاقدریتمیدهندتابرذهن ذاتاشیاءهستند یهحقاییقدر کیفیاتثانو ک، یفجانال بنابرتعر

یکیمانندیک ووجدانمشاهدهکنندهاثربگذارند.رنگ،مثالمتداولبرایایننوعمفاهمیاست.ئشفیز

مشاهدهکنندهای هر مشاهدۀ از مستقل که است ماده و همچونشکل،حجم اولیه اوصایف دارای جعبه

میکشمی، جعبه برروی که مادهای رنگ،  از  منظور نیست. چننی جعبه رنگ مورد  در اما است؛ موجود

درچشم و میآید پدید ماده آن بر  نور انعکاس  از که است آنچیزی رنِگجعبه  از  منظور بلکه نیست؛

از یا و باشد خاص بینایی دارای مشاهدهکننده گر ا میگذارد. جا به خاص انعکایس مشاهدهکنندهای هر

برای جعبه رنگ آنگاه بتابد، جعبه بر خمتلف مواضع  از  نور اینکه یا و کند نظر جعبه به متفاوت مواضع

مشاهدهکنندههایخمتلف،دارایانعکاسهایخمتلفخواهدبود.بنابراینمثاًلرنگقرمزدرجعبه،قدریت
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گوندارد.مثالدیگرتریشلیمواست.لیمو،ترش گونا کهبرافرادخمتلف،انعکاسهاوتأثیرات درجعبهاست

می.اینجتربهدرانسانبا می،جتربهایخاّصازآنبهدستمیآور یراوقیتماآنرابهدهانمیگذار است؛ز

دیگرجانورانخمتلفاست،آنچهبرایانسان،ترشاستممکناستبرایموجودیدیگراصاًلترشنباشد.

گرچهما»مفهومنرمال«رابراینوعانسانبهکارمیبرمی،بااینوجود،عبارت»لیموترشاست«یکحقیقت ا

کهاجازهمیدهدلیمو،احسایسخاصدرحسانسان لیمواست ساجبکتیونیست؛بلکهحقیقیتآجبکتیودر

پدیدآورد.

اوصافاخالیقمیتوانندازاینسنخحقایقعیینباشند.آنهامیتوانندقدریتدرفعلاجیادمنایندکهبراثرآن،

فعل،سبببرخیرفتارهاواحساساتدرفاعِلفعلودیگرانشود.فعلشر،شاملقدریتاستکهاحساس

نفرتدرمشاهدهکننده،اجیادمیکند.اینقدرتدرفعِلخوبوبدامریحقییقوداخلدرذاتفعلاست.

2- عینّیت گرایی و ذهنّیت گرایی در اخالق اسالمی
هرسهمکتبمعتزیل،اشعریوامامیدراینکهخوبوبددردومعنایفوقامریعیینوخارجیاستوعقل

قادربهدرکوتشخیصمصادیقآناست،اتفاقنظردارند؛ویلخوبوبددردومعنایفوقازاوصاففعل

انساننیستند؛بنابراینذیلمباحثفلسفۀاخالققرارمنیگیرد.

ج(خوبوبدبهمعنایستودنوسرزنشکردنفعلانسان؛

قابلسرزنش آن فاعل که است فعیل بد، فعل و بوده قابلستایش آن فاعل که است فعیل فعلخوب،

بنابراین است. اخالیق اوصاف  از معنا این به بد و دارند،خوب عقیده اتفاق به اسالمی متکلمنی است.

کهقائلبهخوبوبد کالماسالمیحملنزاعدرموردماهیتبدوخوب،مهنیمعنامیباشد.اشاعره در

نظراخالیقخوبوقابلستایشوفاعلآن کهخداوندامرفرماید،از شرعیهستند،اعتقاددارندهرفعیلرا

نظراخالیقبدوقابلسرزنشوفاعلشمستوجبعقاب کههنیمناید،از مستوجبپاداشاستوهرفعیل

امروهنیاهلی،نهخوبونهبدهستندودرعامِلعنی، است.بنابراینمدعا،افعالیفحدنفسهوصرفنظراز

مقابلقائلنیبهعینیتصفاتاخالیق،مدعیآنهستند واجدهیچصفیتاضافهبرذاتخودنیستند.در

امروهنیاهلیویاقضاوتدیگران،واجداوصایفعیینهستند. کهافعالانسایندرذاتخودومستقلاز

باباجبکتیو-ساجبکتیو  بهمباحثفلسفۀغربدر را نزاعمتکلمنیاسالمی روزنهای ازچننی بتوان شاید

سرایتداد.7
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2-1: ابجکتیو و سابجکتیو در فرهنگ اسالمی
معتزلهوامامیه(،درفرهنگاسالمیاجبکتیووساجبکتیو

ً
باتوجهبهنزاعمیاناشاعرهوخمالفنیایشان)عمدتا

بهدومعنایذیلمیتواندموردحلاظقرارمیگیرد.

کهبرایاینموضعاز الف(اوصافاخالیقبهحلاظقابلیتدرکبهوسیلۀعقلآدمی،اجبکتیوهستند.دلییل

میتواندتشخیصدهدچهفعیلازنظر
ً
کههرعقلسلیمیفطرتا سویمعتزلهوامامیهبیانشده،ایناست

یدفعلخوبعقاًلو یسمبهاینمعنامیگو کدامفعلقابلسرزنشاست.اجبکتیو اخالیققابلستایشو

َصرفنظرازهردینوسنتویااعتباراجتماعیقابلتشخیصودفاعوفعلبدقابلنکوهشاست.هرانساین

فاعلفعلخوبرامدحمیکندوازفعلبدمتنفراست.بنابراین
ً
حیتخارجازاجتماعومسلکیخاص،ذاتا

بدوخوبذایِتمصطلحدرکتبکالمیاسالم،بهمعنایعقالینبودناستودرحیطۀمعرفتشنایسقابل

حبثوبرریسمیباشد.

کهصفایتعییندرجوهرفعلآنرامتصفبهبدیاخوب ب(اوصافاخالیقاجبکتیوهستندبهاینمعنا

خوباستچوندرآنصفتعیینعدالتوجودداردواوراقابل
ً
میکند.بهعنوانمثالفعلعادالنهذاتا

یمیخداعادلاستوفعلعادالنه کهمیگو یندوقیت مدحمیسازد.معتزلهوامامیهدرپاسخبهاشاعرهمیگو

کمالیهمهچونحمکت، کهخداوندبهمقتضایصفات اجناممیدهد)یابایداجنامدهد(بهاینمعنااست

کهصفتظلمدر دارایصفتعدالتاستاجناممیدهدوفعیل
ً
کهذاتا خیرخواهی،رمحانیتوغیرهفعیلرا

اوهنفتهاست،اجناممنیدهدویانبایداجنامدهد.اینوجوب،وجوبتکلییفیااخالیقنیستبلکهوجوب

ازفاعلحکمی قابلیتصدور
ً
عقالیناست؛بهاینمعناکهصدورفعلظاملانهازاوحمالاستوچننیفعیلذاتا

یتمطلقوارادۀاهلینیستوتأّخرامر راندارد.بنابراینتعینیمالکاتذایتبرایافعالاخالیقمغایرباقادر
اهلیبرذاتیاتافعال،صدمهایبهاینصفاتمنیزند.8

3- برداشتی نو در بارۀ ماهیت اوصاف اخالقی از منظر حکمت متعالیه
مهانطورکهدرباالاشارهشد،قبلازیافنتراهحیلبرایاخالقاجبکتیو،الزماستماهیتاوصافاخالیقرادر

گرقائلبه»امراهلی«باشمی،آنگاهدفاعازاخالقاجبکتیو،امری حبثتئوریاخالقروشنسازمی.بهعنوانمثالا

یرا»خوباخالیق«دراینصورتمهاناتأییدارادۀاهلیونهصفیتدرذاتفعلاست.امر غیرممکنخواهدشدز

یکیاستکهمقدمبرحقیقتاجبکتیِواوصافاخالیقدراینعاملاست. اهلینایشازارادۀاهلی،اعتباریمتافیز
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بارۀاخالقاجبکتیو،الزماستامکانویاعدمامکانیافنتمالکاتارزشدر بنابراینقبلازبیانراهحلدر

یۀ کنکاشدرنظر کاوشقراردهمی.اینمسألهبهطورطبیعیبایدبا اوصافاخالیقرادرفلسفۀمتعالیهمورد

بارۀحقیقتخیروشردرعاملوجودآغازگردد. صدراییدر

3-1: حقیقت خیر و شر از منظر حکمت صدرایی
کهواقعیاتخارجیمساوقوجودهستند نتیجۀاصلبنیادینفلسفۀصدرایییعیناصالتوجودایناست

آراستهنگردند،واقعیت ینتهسیت کهبهز تازماین ازواقعیاتمیباشند.ماهیات وماهیات،اموریمنتَزع

یبایی،خیروکلیۀکماالتهسیت منییابندوتازماینکهواقعیتنیابند،درکمتعدمهستندوهبرهایازحیات،ز

ندارند.بنابرایندرحمکتمتعالیهوجودمساوقباظهور،علم،حیات،قدرتومتامیخیراتوکماالتاست

وشرحمض،امریفاقدمتامیمراتبهسیتمیباشد.بنابرتشکیکوجود،حقایقهرچهبهعاملحسنزدیکتر

شوندازکماالتوجودیدورترهستندوبهعکسهرچهازاینمرتبهدورتروبهعواملباالترنزدیکترباشند،حّظی

کماالتمرتبۀ یباییدارند.بهبیاندیگر،خیرنایشازفعلیت،وشرنایشازقّوه)عدم کمال،خیروز بیشتراز

مافوق(است.حقایقبهحمیضکهازکمتعدمخارجشوند،درهرمرتبهازوجودازفعلیتمرتبۀخودوبهتبع،

ازخیروجودهبرهمندهستند.)مالصدرا،58:1،1999.(

»وجودبهعنوانمنشاءمتامیخیرات،امریاستکههرچیزیبهاوشوقداردواوراطلبمیکندوبهواسطۀ

یشنایلمیشود.«)مالصدرا،84:7،1999(. اوهرچیزیبهکمالممکنخو

چونشرحمضرابایدبهعدممطلقبرگرداندوعدممطلقمنیتواندموجودباشد،پسهرشرینایشازفقر

اشیاء به»برخی بنابراینوقیت باوجودمطلقخداوند،نسیباست.9 کهدرمقایسه حصصوجودیاست

کهآنهانهبالذات،بلکهبالعرضشرهستند.« کثرمردمآنهاراشرمینامند،مینگرمی،میبینمی کها اینعامل

)مالصدرا،356:4،1999(

نیزسرایت انسانهاسرمیزند از که بهشروراخالیق را یین تکو بارۀشرور در فلسیفخود بیان و یف تعر وی

بالنسبهبهدستوراتاخالیق
ً
میدهد.شروریچونیبعدالیت،دروغ،دزدی،غیبیت،قتلناحقوزناصرفا

کهازنگاهفلسیفامرینسیبو وبهجهتاعراضازحکم»عقلوشرع«درمرتبۀنفسانساینشرهستند

بالعرضمیباشند.)مهان،140،7(

کهاین گیردایناست یتاینافعالبایددرمرتبۀنفسانساینموردحلاظقرار دلیلعمدهبراینکهچراشر
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افعالدرمرتبۀمادون،دارایمرتبهایازوجودهستندوازحیثحصۀوجودیخودمباهووجود،شرخوانده

کهبارسیدنبهآنهدفبه یشاست منیشوند؛بلکهبهحلاظآنمرتبه،دارایغاییتبرایمرتبۀخاصخو

کهعقلوشرعآنرامنعمیکنند،منشاءزنا،یعین لذایذوجودآنمرتبهمیرسد.بهعنوانمثالدرموردزنا

کهمهانامرتبهایازکششوعشقاست، یراشهوتبهجهتحقیقتش شهوتبهخودیخود،شرنیست،ز

امریپسندیدهاستوبهجهتنقشواهدافشدرنظاموجوددراجیادصورتمذکرومؤنثوتأثیرشدر

بقاینوعوتولیِدمثل،یفنفسهمطلوبودارایغایایتعقالیناست.شربودنزنابهاینسبباستکهاطفاء

یق،درمسیررسیدنبهخیراتمرتبۀمافوق،یعینمرتبۀعقالیننیستوحتققآنموجب شهوتازاینطر

فساددرخانواده،اجتماعونسلآدمیودرهنایترشدوکمالعقالینانساناست.بنابراینزناراهرابرعقل

میبنددوموجبجلوگیرینفسبرایرسیدنبهکماالتمراتببرترمیشود.

ازنظرآخوندمالصدرا»مهۀافعال،خواهطاعتوخواهمعصّیت،اموریوجودیهستندووجودمنیتواندفاقد

ید:»متامیاخالق باصراحتمیگو حداقلخیرباشد.«)مالصدرا139:7،1999(درجایدیگرمالصدرا

یتآنهابهنسبت مذمومهکماالتبراینفوسحیوانیههستندوشریبرایآنهابهحسابمنیآیند؛بلکهشر

ّیتافعالزشیتمانند یطهستند.شر افتادنبهورطۀافراطوتفر نفوسضعیفهاستکهعاجزازکنترلنفساز

زنادر]حیطۀ[تدبیربدنوظلمدر]حیطۀ[تدبیراموراجتماعیبرمهنیمنوالاست.پسظلم]بهعنوانمثال[

یهونطقیهایاستکه شراستنسبتبهمظلومامانسبتبه»ظاملمباُهمظامل«شرنیستبلکهکمالقوۀفکر

بهوسیلۀآنمیتواندهرچهبیشتربهدیگرانظلمکندوضرربرساند.«)مهان،62(

یرکشیدنتشکیکوجودودرکمراتبودرجاتوجودیممکناتمیّسر یۀاخالیقجزبابهتصو درکایننظر

نیست.مالصدرااینمطلبرااینگونهتبینیمیکند:انواعاخالقمذمومهدرهرمرتبه،مانعرسیدننفسبه

کبروعجبونیزافعالناپسندی گردد.بنابراینصفایتمهچونخبل،ترس،اسراف، کماالتمرتبۀمافوقمی

کهمانعرسیدن چونظلم،قتل،زنا،سرقت،غیبت،سخنچیین،ناسزاوماننداینهاازآنجهتشرهستند

نفسبهکماالتعقیلوروحاینمیباشندوگرنهبهخودیخودسببجلبهبرههایوجودیبرایمراتبنبایت

کهبهایناعتبارمیتوانبرآناطالقخیرمنود.درمهنیزمینهبعدازبرمشردنامکاناتو وحیواینمیشوند

ید: قوایجسماینودیگرامکاناتماّدیدراینعاملمیگو

»...متامیاینها،نعمتهایاهلیهستندوبرایمتامیایننعمتها،معداتواسبایبیبمشاراست.بلکه
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گفت[هرآنچهتوسطخداونددرایندنیااجیادمیشود،بهوجهیازوجوهمیتوانبرآناطالق باید ]اصواًل

یرایاخودش یرایایفنفسهخیراستویامنهتیبهسویخیراست.وشردارایهیچذایتنیستز نعمتکرد؛ز

بالذاتو کفروجهلوفقروامثالآن،شرور کمالبرایذاتمیباشد،پسموتو عدمذاتاستویاعدم

یرا بالعرضهستندز اموریعدمیهستندواماظلموقتلوفسقوتکبروعنادوجهلمرکبوامثالآنشرور

کمالآنحیاتاست.پسمجیعآنچه یهیاعدم کهمهاناعدمحیاتاخرو منهتیبهشریبالذاتمیشوند

دراینعاملاست،یانعمتاستیامتنعمبهآن،نفعیازآنمیبردویااینکهمنهتیبهخیریمیشود.بلکه

کهحدوحصریبرآنهانیست- کهدراینعاملوجوددارند کهچیزهایی گفت میتواناینمطلبرااینگونه

برده ازآن اینکهمنفعیت یراهیچئشاینیستمگر ز انسانهستند، ازسویخدوانددرحق مهگینعمیت

میشود.«)مالصدرا،185:3،1411(

گفتبنابرمباینانسانشنایسحمکتمتعالیه،امکاناتوقوایجسماینبه بااستفادهازتعبیراتباال،باید

ودیعتگذاشتهدرانسان،مهگیکماالیتبرایقوایطبیعیودرنتیجهاسبایببرایرسیدنخیردرمهانمرتبه

بارۀسلسلهمراتبعامل،موجوداتوعلل یۀارسطودر هستند.)مالصدرا،89:7،1999-88(بهپیرویازنظر

ین ینمرتبهبهباالتر پاینیتر،بهموجوداتوعللباالترخدمتمیکنند.درسیرتکامیلموجوداتازپاینیتر

کمترازوجوددارندوواجدحدودعدمیودرنتیجهجهاتشربیشتری کهحظی درجاتوجودی،موجودایت

کیلنظام هستند،درخدمتمراتبباالترهستندودریکنگاِهجهانمشول،متامیمراتبدرخدمتاهداف

یندرجات احسن10عاملمیباشندکهعبارتازحتققکمالبالقوۀانواعموجوداتودرهنایتنایلشدنبهآخر

کماالتالئقدرهرنوعاست.درنظاماحسن،متامیمراتبنسبتبهمرتبۀمافوق،وجودناقص،درنتیجه

کهبهاقیانوسوجودنامتناهیمتصلنگردند،ازنقصانوشررهاخنواهند واجدجهاتشرهستندوتازماین

که گردید.مهۀمراتبوجودیدرسلسلۀمراتبطویلوعریضموجوداتنسیب،وابستهبهیکدیگرمیباشند

ضمنخدمتبهیکدیگرجهات،قوهخودرابهفعلیتمبدلمیکنندوسعیدارندازوجودبیشترهبرهمندشوند.

)مالصدرا،135:7،1999(

باچننینگاهیبهرابطۀموجوداتدرکلنظامهسیت،هرفعیلکهحتتکنترلقوایبرتربرایرسیدنبهکماالتالئق

آنمرتبهباشد،فعیلاصالحگرایانهودرجهتاغراضخالقعاملونظاماحسناستوهرآنچهاینجهتکمایل

رامتوقفویاخدشهدارکند،فعیلبرخالفاغراضخلقتودرنتیجهغیراصالحگروغیرصالححمسوبمیگردد.
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بهعنوانمثالعملجنیستازماینکهبرایارضایقوایشهوایندرمرتبۀحیواین،درخدمتمقاصدقوایبرترنیز

باشد،واجدصفتاصالحودرنتیجه»قابلمدح«خواهدبود.

یینوخیراتاخالیق دراینتفسیرجهانمشولازمسئلۀخیروشر،میتوانپیوندیوجودی11میانخیراتتکو

یدچننیتفسیری،تصرحیاتخودآخوندمالصدرابرتعممیاحکاموجوداست.ویدرمواضع برقرارمنود.12مؤ

ین،منونههاییازشروراخالیقارائهمیکند. خمتلفعالوهبرمثالهاییازشروردرعاملتکو

»شر،امریاضایفاست.پسچهبساشریبرایفرِدنوعی،ازانواعخیرباشدونسبتبهفردیدیگر،شرباشد.

کمالنفسناطقهتسخیرایندواستبرای یرا کههردوبراینفسناطقهآفتاست؛ز مانندشهوتوغضب

کسببرتریبربدنوقوایآنتابهاینوسیلهجتیلفضایلعقلیهوختلیهازرذایلحیوانیهممکنشود؛حالآنکه

ایندوبرایافرادنوعحیواینبهدلیلبهتسخیردرآوردنامکاناتنبایت،کمالاست.«)مالصدرا،296،1984(

کماالتهرمرتبهاز باینروانشناسانهبرایتبینی یکشروربهز یۀفوقراازقالبتوجیهانتولوژ گاهنظر وی

مراتبنفسدرمیآوردواینگونهبیانمیکند:

»لذتقوۀچشایی،ادراکغذاهایموافقباطبعبدن،لذتچشمادراکنورهاورنگها،لذتقوهشامه

ادراکبوهایخوش،لذتقوهالمسهادراکمالمئاتالمسهازروغنهایلطیفوغیره،لذتقوۀخیالادراک

متخیالتولذتقوۀومهیه،توهم]مثاًل[امیداست.املهریکازقوایفوقبهادراکضدآنهااست.اما

لذتنفسناطقۀانسانیهوکمالآنعبارتازادراکمعقوالتابدیاستمهانندذاتباریوصفاتوافعال

کلیهوباجلملهادراککلوجود.ازاینروحمکاگفتهاندکمالنفس اوهمچونعقولونفوس،طبایعواجرام

ایناستکهانسان،عاملیعقیل،مشابهعاملعیینگردد.«)مالصدرا،115-114،1984(

گرشاملکلیۀادراکات گرلذات،خمتصبهادراکحواسظاهریباشدازآنبانام»شهوت«تعبیرمیشودواماا ا

مالمئ،چهعقیلوچهحیسباشد،ازآنتعبیربه»منفعت«میشود.میتوانمتاماینمنافعولذاترادرصوریت

یینوچهخیراتمربوطبهحوزۀعملونفسانسان،خیرنامید. کهمنهتیبهخیرحقییقشود،چهخیراتتکو

در نعمیت فرمودهاست، بندگانشخلق برای کهخداوند را آنچه هر که بدان دانسیت،پس را این گاه »هر

یراازدوحالتخایلنیست:یاوسیلهایبرایرسیدنبهخیربالذاتاستویااینکهخود،خیر اواست؛ز

بالذاتاست.پسبرآیندوحاصلمهۀآنهابامتامیاقسامشانبه»امیان«و»حسنخلق«منهتیمیشود.«

)مالصدرا،176:3،1999(



72

بنابرآنچهدرباالبیانشد:

1-شرورنسیببهاعتباروبهحلاظسنجشبامراتبخمتلفوجود،قابلتصورهستند.چننیشروریاضایف

کهچننیمقایسهونسبتسنجیدر کهماازآنتعبیربهفقدانوجودمرتبهبرترمیکنمی،درصوریتشرهستند

گیرد؛درغیراینصورتیفنفسهوبدونحلاظفقدانمرتبۀفوق،اصواًلحتقیقغیرازوجود موردآنهاصورت

گرفنت برایمرتبهخودندارندولذابدونچننیاعتباری،ازوجودمرتبۀخاصخودهبرهمندهستند.بادرنظر

چننیفرضوجودشناسانهای،شروراخالیقدرمرتبۀخودوبدونحلاظامریدیگردرقلمرویوجود،اموری

الموآثارحاصل واقعیهستندوآثاروجودیخاصخودرانیزبرنفسفاعلفعلودیگرانمیگذارند.لذاتوآ

بارۀوجودیبودنوثبوتنوعیازعینیت کهمیتوانددر یندالییلاست ازمرتبۀوجودیافعالیکیازمهمتر

گیرد. برایاوصافاخالیقموردحلاظقرار

ارائۀمعیاریشاملوجامعبرایمتامیمراتب،»بد«و»خوب«)حسنوقبح(بهمعنایمهاهنگی 2-بهمنظور

گستردهترازطبعنبایتوحیوایناستو ونامهاهنگیباطبعدرمتامیمراتبنفساست.بدهییاستطبع،

یکیاستوانسانها
ً
شاملطبععقالیننیزهست.همچنانکهطبایعانسانهادرمرتبۀنبایتوحیواینعموما

دراینمراتبازوجود،داراینیازهاییکسانهستند،درمرتبۀنفسانسایننیزطبعیواحددارند.نفوس

کماالتولذات یای کهحتتتأثیرطبایعمادوننباشدباطبعواالیخود،جو انسانهادراینمرتبهتازماین

برخی ِعلوی، آننفس از برخی کردهاند. یاد تعابیرخمتلف با انساین اینطبع از عقالینمیباشند.فالسفه

کردهاند.)مالصدرا،322،1360و255؛سبحاین،242:1،1384و32-30؛ فطرتوبرخینیزتعبیربهوجدان

یانوتعممیمفهوم»طبع«ومفهوم»سازگاریومالمئت«بهمتامیمراتبنفس طباطبایی،10،1375-9(باسر

یراست13ومیتوانمالکومعیارقوۀعاقله)مقاماثبات( انسان،مالمئتوعدممالمئتباقوۀعاقلهقابلتصو

برایحکمکردنبهخوببودنویابدبودنوصیفاخالیقرا،التذاذوامشئزازعقل)مقامثبوت(درمرتبۀنفس
انسایندانست.پیوندمیاندومقاماثباتوثبوتدلییلدیگربرنوعیازعینیتبرایاوصافاخالیقاست.14

3-حقیقتعیینافعال)اعمازاخالیقیاغیراخالیقکهدرمرتبۀنفسعقالینانسانرقممیخورد(درمرتبۀ

نفسحیواین،دارایآثاریهمچونلذتوارضایمشهتیاتمرتبۀحیوایناستوبرایمرتبۀعقالیننفس


ّ

نیزکدورتوظلمتوضاللتاستکهمنجربهحمرومیتازاتصالمراتبروحاینومعاملاهلیاست.نظامعیل

ومعلویلدرهردومرتبهجاریاست.تأثیرلذاتجسماینبرمرتبۀصورتحیواینبرمههآشکاراستاماآثار
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کهحجابازچهرههابرداشتهشود،برمهگانآشکارخواهدشد. آنهابرصورتانسایندرروزقیامت،آنگاه

حمشورشدنانسانهاباصَوربرزخیخوددرقیامت،شاهدبراینمدعااست.وجودعییناوصافاخالیقدر

گیردوموجبصورتبندی ومعلولجای
ّ

کهمیتوانددرنظاموجودیعیل افعالبدوخوبانسانهااست

یکشخصیتانسانهادرایندنیاودرآخرتگردد. انتولوژ

4- نحوۀ وجود اوصاف اخالقی
کیفیتوجوداوصافاخالیقواینکهدرحمکتمتعالیهایناوصافاز»نوعی«وجودعیینو بعدازتبینی

اجبکتیوبرخوردارهستند،سؤالمهمایناستکهایناوصافچگونهوبهچهحنویازوجوددرخارجموجود

میباشند.آنچهمسلماستاوصافاخالیق،حقاییقعیینوملموسماننددرخت،انسانویاسنگنیستند.

یه«پیشهنادشدهتوسطجانالک بهبیاندیگرایناوصافحتتمقوالتاولیهقرارمنیگیرند.»کیفیاتثانو

ّیه،تالیشسودمنداست،بااینوجودمنیتواندمشکالتموجوددراخالق برایمتایزمیانمعقوالتاولیهوثانو

اجبکتیورابرطرفمناید.درنظاممنطیقارسطوودرحمکتاسالمی،قرمزیجعبهوتریشلیمودردومثایلکهاز

گرچهوجودشانبرایموضوع یرااعراضا جانالکذکرکردمیدارایوجودمستقلوازمعقوالتاولیههستند؛ز

امادرعنیحالدارایوجودیفنفسهمیباشند.علتآنکهبهَعَرض،موجودیفنفسه لغیره( است)وجود

کهاعراضعالوهبراستقاللدرمفهوم،ماهیتنیزدارندوبهمهنیدلیلحتتمقوالت گفتهمیشودآناست

عریضمندرجهستند.درحایلکهموجودیفغیرهیارابط،نهماهیتداردونهاستقاللمفهومی.اماعلتآنکه

کهمهوارهوصفیكموجوددیگرهستندودرحقیقتنشاندهندۀ گفتهمیشود،آناست بهاعراض،لغیره

کهعرضبهخودیخودوبدونارتباطباجوهرمنیتواندموجودشودوهرگاهموجودشود،برجوهر آناست

کرد.بیانفالسفهدررابطهباعرضایناستکه»وجودهیفنفسهعنیوجودهلغیره«یعینوجود تکیهخواهد

یفنفسهعرضمهانوجودلغیرهاشاست.

قرمز کرد؛یعینهیچجعبهای کهوجوداعراضیفنفسهاست،میتوانجعبهایبدونقرمزیتصور ازآنجا

نباشددرعنیحالهنوزقرمزیحمققشود،درحایلکهصفایتچونامکان،بهعنوانمثالبرایئشممکن،

یراهیچوجودممکینبدونحتققامکانحمققمنیشود.دلیلاینتفاوتایناستکهامکان، اینگونهنیست؛ز

حنوۀوجودممکنالوجوداستوهرگاهممکنحمققشودالجرموصفامکاننیزبالتبعحمققخواهدشد.ازاینرو

امکانازعوارضذاتئشوازحمموالتذایتبرهاناستدرحایلکهعرضحممولبالضمیمهاستوازحاق
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ذاتجوهروموضوعخودانتزاعمنیشود.بهتعبیردیگروجوداعراضدرموضوعاستویلبرایموضوعنیست

وحالآنکهوجودامکانهمدرموجودممکنوهمبرایممکناست.

که باتوجهبهتفاوتمیاناوصایفمهچونامکان،وجوب،قوه،فعلونظایرآنبامفاهمیعریض،معلومشد

گرچهمهانطورکهجانالکادعامیکند،ممکناستدرشرایطخمتلفبرایمدِرکهایمتعدد قرمزیوتریشا

کنند،ویلدارایوجودییفنفسهمیباشندووجودشانبرایموضوعنیستدر بهصورتهایخمتلفظهور

حایلکهاوصافاخالیقنهوجودمستقلوجوهریدارندونهوجودعریض،پسایناوصافحتتچهمقولهای

گفتاربعدازنشاندادن»حنویازحقیقتعیین«برایاوصافاخالیق، ازاین گیرند؟هدف میتوانندقرار

کهمیتوانبااستفادهازآن»حنوۀ کهدرحمکتاسالمی،مفهومیمعریفشدهاست توضیحاینمسئلهاست

وجود«اوصافاخالیقراتبینیمنود.اینمفهوممهان»معقولثانیۀفلسیف«است.

4-1: معقول ثانی 
آثارابنسیناآمدهاست.ویایناصطالحرابرایمفاهمیمنطقمانند:نوع،جنس، تعبیرمعقولثاینابتدادر

کیلوغیرهاستفادهمنود،بهخاطراینکهاینمفاهمی،اوصافمفاهمیماهویبودهودررتبۀمتأخرازمفاهمیاّویل

نبرد،هرچندمتوجهبود قراردارند.امااوتعبیرمعقولثاینرابرایمفاهیمیمانندوجودووحدتوشیئیتبهکار

گردشهبمنیاردرحتلیلبرخیازاین کهاینمفاهمیبامفاهمیاویل)ماهیات(تفاوتدارند.15بعدازابنسینا،شا

آثارخواجهوصاحبمواقف مفاهمیمانندشیئیت،آنهارامعقولثایننامید.)هبمنیار،182،1382-180(.(در

مشخصنیستچهکیسبرایاولنی
ً
وشارحمقاصدنیزاینمفاهمی،معقولثاینمنطیققلمدادشدهاند.دقیقا

گذاشتاماآنچهمسلماستتفاوتمیانایندودستهازمفاهمی باربنیمعقوالتثاینمنطیقوفلسیففرق

آثارصدراملتأهلنیوسپسدر واطالقمعقولثاینفلسیفبرمفاهیمیمانند)وجودوامکانوضرورتو...(در

آثارحاجیسبزواریبهخویببیانشدهاست.)مالصدرا،333:1،1999-332؛مهان،426:3؛مهان،4:

190-189؛مالصدرا،26،1303؛حاجیسبزواری،164-167:2،1413(

ازدیدگاهفیلسوفاناسالمیازمنظریمعرفتشناسانه،سهدستهازمفاهمیوجوددارند:دستۀخنستمفاهیمی

کیل،جنس،فصل،ذایت،عریض، مانندانسان،اسب،سنگودرختوغیره؛دستۀدوممفاهیمیهمچون:

قضیه،موضوع،حممولوباألخرهدستهسوممفاهیمیمانند:علت،معلول،امکان،وجوب،قّوه،فعلووجود

گروه گروهاولازمفاهمیدرخارجازذهنموجودهستند. که گروهمیبینمی کمیدقتدراینسه هستند.با
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کهبههیچوجهدرخارجازذهنیافتمنیشوندوتهنادرذهنحضوردارند.مابههیچ دوممفاهیمیهستند

کهاینموجود»کیل«استیا»جنس«است)به یمی کنمیوبگو ازذهنمنیتوانمیاشاره موجودیدرخارج

معنایمنطیقآن(.اماگروهسومازمفاهمی،مفاهیمیهستندکهگویییکپادرخارجوپاییدیگردرذهندارند.

مفاهیمیمانند:علتیاامکانچننیمفاهیمیهستند؛مفهومعلتدرخارجازذهنبهصورتیكوجودقابل

میتوانمیبهعلتمتصف
ً
اشارهمانندانسان،وجودنداردویلازسویدیگر،مااشیاءخارجازذهنراحقیقتا

کنمیواینبرخالف آتشرابهعلتمتصف
ً
گرمشدنآباست؛یعینحقیقتا یمیآتشعلت کنمیومثاًلبگو

کرد. گروهدوماستکهاشیاءخارجازذهنراحیتمنیتوانبهآنهامتصف مفاهمی

گروهسوم،معقولثاین گروهدوم،معقولثاینمنطیقوبهمفاهمی گروهاول،معقولاولوبهمفاهمی بهمفاهمی

یند. فلسیفمیگو

یژگیاسایسومشتركمعقوالتاولیهایناستکهدرذهنودرخارجحتققپیدامیکنند.معقولثاینمنطیقبر و

خالفمعقوالتثاینفلسیفهرگزازئشخارجیانتزاعنشدهوبراشیاءخارجینیزهیچگاهصدقمنیکنندبلکهبا

حتلیلذهینومقایسۀمفاهمیذهینتوسطذهنساختهوبرامورذهینمحلمیگردندوبهمهنیدلیلمعقوالت

انتزاعوصدقآنهادخیلهستندومطاَبقو کهوجودذهینامور،در ثاینمنطیقحمموالتوعواریضهستند

حمکیآنها،وجودذهیناشیاءمیباشد.خصوصیتبارزمعقوالتثاینفلسیفایناستکهباوجودفقدانفرد

کهماهیتانسانمثاًلدرموطنذهنیا خارجی،اشیاءخارجیبهآنهامتصفمیشوند؛مانندمفهومامکان

گر خارجبهآنمتصفمیشود.سخنمعروفدربنیفالسفهدرتوضیحاینسهگروهازمعقوالتایناستکها

گرظرفعروضواتصافش یكمفهومظرفعروضواتصافشهردودرخارجازذهنبود،معقولاویلاستوا

گرظرفعروضشدرذهنوظرفاتصافشدرخارجازذهن هردودرذهنبود،معقولثاینمنطیقاستوا

ازاتصاف،وجودرابطقضیه ازعروض،وجودرابطیحممولاستومنظور بودمعقولثاینفلسیفاست.منظور

یدانساناست«رادرنظربگیرمی گرقضیهایمانند»ز است.)جوادیآمیل،463،1،1375(بااینتوضیحکها

انساندراینقضیهحممولاست.اینحممولوجودیفنفسهداردودرخارجازذهنموجوداستوجودرابط

یدانساناست«بیانشده،خارجازذهناستیعینربطبنیموضوع یدوانساننیزکهدرقالبقضیۀ»ز بنیز

وحممولنیزمهانندخودحممول،خارجازذهنمیباشد.مفهومانساندراینقضیهکههمدرذهنوجودداردو

گروههستند. همدرخارجازذهنبرموضوعخودمحلمیشودمعقولاویلاست.ماهیاتمهگیازاین
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امادرقضیهایمانند:»مفهومانسانکیلاست«همعروضوهماتصافکیل-بهعنوانحممولاستقضیه-

ذهیناست؛بهاینمعناکهوجودیفنفسهاشدرذهناستوربطبنیموضوعوحممول)وجودرابط(نیزذهین

بنابراین،مفهوم»کیل«،معقولثاینمنطیقاست.امادرمثال»انسانممکناست«،عروضامکانبر است.

انسانکهمهانا،وجودرابطیحممولاستدرخارجنیست؛امااتصافانسانبهامکاندرخارجموجوداست

امریذهیننیست.
ً
وصرفا

کاربرد معقول ثانی فلسفی در نحوۀ وجود اوصاف اخالقی     :1-1-4
بدهییاستکهاوصافاخالیق،مانندمفاهمیاولیه)انسانودرخت(دارایوجودیمنحازوقابلاشارۀحیس

یرابهعنوانمثالفعلعادالنه،متصف نیستند؛همچنانکهایناوصافبهمانندقرمزیبرایجسممنیباشند؛ز

کرد.ازسویدیگرفعل کهبتوانبهآنصفتدرعاملعنیاشاره بهصفیتانضمامیمهچونجعبۀقرمزنیست

کهاوراازفعلغیرعادالنهجدامیسازد؛پسصفیتذهینو عادالنهدارایآثاروصفایتعیینوحقییقاست

اعتباریحمضنیست.همچننیدرمباحثگذشتهبااستفادهازبیاناتمالصدرا،ثابتمنودمیخوباخالیقاز

حیثبرگشتبهامر»مالمئطبع«برایمرتبۀعقالیننفس،امریوجودیاستوموجبکمالوجودینفس

کمکبههمنوع،مالمئطبعودرنتیجهموجبلذیت یدنیاراستگویییا درمرتبۀانسایناست.عدالتورز

عقالینوآرامشروحایندرنفسآدمیاست.بنابراین،اوصافاخالیقبهعنوانمرتبهایازحقیقتوجود،

امریعیینواجبکتیواستودرعاملخارجنیزمنشاءاثراتخمتصبهمرتبۀوجودیخوداست.چننیمنشاء

ذهیناستونهاعتباریکهنسبتبهفردیدونفردیویااجتماعیدون
ً
اثریدرفعلاخالیقنهامریصرفا

اجتماعیمتفاوتباشد؛بلکههرانسایندرشرایطعادیوسالمتروحیبااجنامدادنچننیافعایلواجد

بارۀقتلبهناحقویا کمالوسعۀجوهریمیشود.همچنانکهوقیتدر یافت لذتوجودیودرنتیجهدر

دروغمیاندیشمیویامرتکبآنشومی،دردورجنیرادرونخودحسمنودهوآثارنقصانوجودیآنرادرروح

کهبراثرارتکابرذایلاخالیقبهمرتبۀحیواینسقوطمیکنند،بانفس ونفسخوداحساسمیکنمی.کساین

حیواینخودازاخالقرذیلهلذتمیبرندوچهبساازخیراتعقالینهیچلذیتنصیبشاننشودویاحیت

دچاراملشوند.

موجودهستند؟میتوانپاسخبلهداد.درفعلخوبیا
ً
کهآیااوصافاخالیقحقیقتا بنابراینبهاشکالهیوم

یژگینهمانندوجود کهآنراازدیگرافعالجدامیسازد.البتهحقیقتاینو یژگیایحقییقاست بداخالیقو
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یرااینگونه گلوتریشلیموویاقرمزیجعبه،ز درختوسنگاستونهحیتمانندصفایتهمچونعطر

دیگر عبارت به موضوع. درضمن اما میباشند خود بهوجود موجود که هستند عرضیه مقوالت از صفات

کههمموجودبهوجود اینگونهصفاتدرموضوعهستندامابرایموضوعنیستند؛برخالفاوصافاخالیق

فعلهستندوهمبرایفعلبهحییثکهمنیتوانبهآنهامهاننداعراضبهنظراستقالیل)وجودیفنفسه(اشاره

کرد،موجودهستند؛بلکهباکمکفعلوانفعاالتذهن،ازحاقوجودافعالانتزاعمیشوند.

یقحواس ازحقایقجتریبنشأتمیگیرندکهبامشاهدهازطر بانگاهیمعرفتشناسانهبایدگفتبرخیامور

اثبات یایضقابل ازبرهانر بااستفاده نیز یایض ازامورمانندحقایقر پنجگانهقابلدرکمیباشند.برخی

کثرتاموری هستندوامابرخیامورمانندحمموالتمسائلعلمفلسفههمچونامکانووجوب،وحدتو

هستندکهباحتلیلذهینمیتوانوجودعیینآنهارادرذاتاشیاءیاافعالاثباتمنود.اوصافاخالیقدارای

یژگیایندستهازمعقوالتمیباشند.ذهنبااستفادهازحتلیلآثارونتایجآنهاحکمبهوجودآنهامیکند و

وموضوعراکهعبارتازفعلآدمیاستبهآنهامتصفمیسازد.

از اتصافشاندرخارج و درذهن کهعروضشان مفاهیمیهستند که گفتمی فلسیف ثانیة یفمعقوالت تعر در

گفتهاندیعین»وجودیفنفسۀآنهادرذهنووجودرابطآنهادر ذهناست.فالسفهدرتوضیحاینعبارت

کهایناوصافمهانند خارجازذهناست.«اماممکناستاینشهبهدرمورداوصافاخالیقمطرحشود

یرادرعاملعنیتفاویتمیانفعلاخالیقوفعلعادینیست.مثاًلزدنیتمی حمموالتمسائلفلسفهنیستند؛ز

ین هممیتواندبهقصدتأدیبباشدوهمبهقصدآزار.اویلفعیلغیراخالیقنیستویلدومییکیاززشتتر

افعالاستونزدمهگانموردتقبیحقرارمیگیردوحالآنکهدرظاهروازحیثوجودیهیچتفاویتمیاناین

دو»زدنیتمی«نیست.آنچهایندوراازیکدیگرمتمایزمیسازد،نیتضاربوهمچننیاعتباراتاجتماعی

انسانهااست.آرایعقالبراینامربهتوافقرسیدهاستکهمهگیاینعملراتقبیحمیکنند.

درپاسخبهایناشکالبایدبگومیازحیثوجودشنایسفریقدرحنوۀوجود»امکان«و»زدنیتمیبهظلم«نیست.

یراهردوحقیقتبایدبااستفادهازحتلیلذهینونوعیمقایسهسنجیباقضایایدیگر)اعمازقضایایحقییقو ز

یاذهین(ادراکوتصدیقشود.ذهندربرخوردباوجودممکن،بهحتلیلعقالینبهاینکهاینموجودزمایننبوده

کنونموجودشدهاستواینکهاینیشءدرمقامذاتدارایوجودنیستوبهواسطۀغیرموجودشدهاست، وا

صفتامکانراازآنانتزاعمیکند.مهۀاینحتلیلهایذهینصدمهایبهحقیقیتعیین»امکان«منیزند.یشء
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متصفبهامکاناستواینصفتحنوۀوجوداوراازحنوۀوجودواجبمتمایزمیکند.سّر
ً
درعاملعنیحقیقتا

کهازنظرفلسیفحمالنیستوجودرابط-کهتهنادرموضوعوحممولموجوداست-در اینمطلبایناست

یژگیهایمعقوالت خارجازذهنموجودباشد؛امایکیازدوطرفربط)یعینحممول(درذهنباشدواینازو

یراحمالاستبنیامری ثانیةفلسیفاست.یعینسهمیازوجوددرخارجازذهندارندوکاماًلذهیننیستند،ز

کاماًلذهینوموجودخارجی،وجودرابطحمققشود.اینمطلبدقیقراصدراملتأهلنیدراسفاراینگونهبیان

میکند:

ینحبسبالوجودیفظرفاالتصاف،فاحلکمبوجوداحدالطرفنی »واحلقاناالتصافنسبةبنیشیئنیمتغایر

دوناآلخریفالظرفالذییکوناالتصاففیهحتّکم.«)مالصدرا،236:1،1999(.(

بنابراینمعقوالتثانیهبرخالفمعقوالتاولیهبهطورمستقمیبهخارجراهپیدامنیکنندبلکهحاصلفعالیت

کتفامنیکندودرحوزۀ ذهنمیباشند.ذهندرفرایندادراکاینگونهمفاهمی،تهنابهیافتههایخارجازذهنا

یرا کهاینمفاهمیذهینحمضهستند؛ز گاهیودانشخود،برخوردیفعالدارد.امااینبهآنمعنانیست آ

کهازخارجواردذهننشدهوازناحیۀخود گرذهنچیزیراازنزدخودساختهباشد،آنمعرفتبهدلیلآن ا

انسانحاصلشده،هیچارتباطخایصباخارجنداردونبایدهیچترجیحینسبتبهپدیدهایازپدیدههای

خارجیمعنّیداشتهباشد.

کهدخالتذهنوفعالیتآندرموردمعقوالتثانیۀفلسیف،آنهاراحتت باتوجهبهتوضیحفوق،مهانگونه

مقوالتثانیهمنطیققرارمنیدهدوپایآنهاراازحوزۀعنیخارجمنیسازد،فعالیتذهینآدمیدرتشخیص

خوبوبدافعال-چهاینفعالیتازسویحتلیلهایحمضعقیلباشدوچهازناحیۀدانشهایاعتباری

متصفبه
ً
ویااحساساتدورینانسان-هیچکدامایناوصافراازعنیخارجمنیکند.فعلدرخارجحقیقتا

گرچهایناوصافازخودوجوداستقالیلندارندوبهوجودمنشاءانتزاعشاندرخارج اوصافاخالیقاستا

موجودمیباشندوفعلدرعاملعنیمتصفبهآنمیشود.»زدنیتمیازسرظلم«درخارجبا»زدنیتمیبرای

کهمهانافعلباشد،تفاویتندارندویلازحیثوجودصفتخوبوبدهر تأدیب«ازحیثوجوداستقالیل

کدامدارایآثاریخمتصبهخودهستندواینصفاتحنوۀوجودفعل»زدنبد«رااز»زدنغیربد«متمایز

گرچهبهاشارۀحیس)یاهرنوعحواسجسماین(قابلاشارهودرکنیستند،همچنانکهبهعنوان میسازد.ا

مثالحنوۀوجودامکاینازحنویوجودواجبدرعاملعنیواجبکتیومتمایزاست.
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نتیجه گیــری

یسمدراخالق یۀاجبکتیو درنگاهخنستممکناستخوانندهتصورمنایدکهنوشتارفوقدرصدددفاعازنظر

یسم. کهازساجبکتیو گرفتهاست یسمفاصله ازآجبکتیو است؛امابایدتوجهمنودمدعایاینمقالهمهانقدر

یسممیرساند. یسموساجبکتیو ینمیانآجبکتیو نزاعدیر گوییمدعایاینمقالهمارابه»موضعیمیانه«در

فرهنگی، دیین، از اعّم فکری و نظری پیشزمینههای و آدمی ذهن توسط که اخالیق اوصاف که اینگونه

اجتماعیوغیرهصورتبندیمیشوند،بهفعل،صفایتعیینوحقییقمیخبشند،امابااینوجود،حنوۀعینیت

اینصفاتازحیثماهیتبادیگروجوداتعیینتفاوتبنیادینداردوازاینروباحواسظاهریقابلدرک

نیستند؛بلکهتهناازراهحتلیلعقیلوآثارفعلاخالیقوغیراخالیقمیتوانآنهارادرکمنود.
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