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مقدمه

انسانها همواره با پرسشهایی از ای دس .مواجه بودهانا :چه چیزی خیر و چه چیزی شر اس.؟ چه انگی زهای ب رای
انجام ای اعمال وجود دارد؟ ضمان .اجرایی ای احکام چیس.؟ در حوزۀ اخالق از لحاظ عمل ک ردن ب ه آن احک ام
امکان اثرگذاری عواملی ماننا عواطف و احساسات ،عقل و استاالل عقلی ،وجاان اخالق ی ،دی و امث ال آن وج ود
دارد ،بای معنا که هر یک از ای عوامل میتوانا در ایجاد انگیزه برای انجام افعال اخالقی مؤثر و سهیم باشا ازای رو
در فلسفههای قایم و معاصر ،تالشهای فراوانی در ای زمینه صورت گرفته و دی اگاهه ای متف اوتی در پاس ب ه ای
پرسش مطرح شاه اس .به عنوان نمونه ،سقراط معتقا اس .آگاهی و معرف ،.منش ا انگی زش اخالق ی ب رای انج ام
عمل اخالقی و جهال ،.عامل انحراف اخالقی اس( .گمپرتس )195 :2 ،0331 ،ارسطو ضم قبول تثثیر معرف  .ب ر
وجود معرف .اخالقی ،مانع انج ام فع ل اخالق ی ش ود و ف رد در لحظ ۀ
عمل ،معتقا بود میل انسان میتوانا گاهی با
ِ
عمل ،علم خود را به دس .فراموشی سپارد (ارسطو)219 :0335 ،

از دیاگاه هیوم منشث انگیزشاخالقی ،انفعاالت ،احساسات و عواط ف اس  .بن ابرای ب ه اعتق اد وی نگرشه ا و
شناخ.ها به همراه امیال موجب برانگیصته شان انسان به سوی عمل میش ونا (هی وم )31 :0333 ،در مقاب ل ،کان .
معتقا اس .عقل عملی عامل انگیزش اخالقی اس .نه احساس از نظر او عقل از آن جه .که واضع قانون اس ،.ب ه
تنهایی در صورتی که در پرتو رشا مناسب قرار گیرد ،انسان را به انجام عمل درس .اخالقی برم یانگی زد( ،کاپلس تون،

 )309 :1 ،0331به همی جه .دیاگاه او به دیاگاه عقلمحور شهرت یاف ( .ل ورنس )31 :0350 ،براس اس دی اگاه
دیگری ،عقل بشر برای اخالقمنا شان کافی نیس .و انگیزش اخالقی بایا انگیزشی دینی باش ا (فن ایی)011 :0350 ،

بنابرای همان طور که مالحظه میشود برخی ،عامل مؤثر در اخالق را عقل ،برخ ی دیگ ر ،اوام ر و ن واهی خااون ا و
عاهای نیز بر احساسات و عواطف آدمیان میداننا از میان ای عوامل ،در ای پژوهش تثثیر عقل در اخ الق و جایگ اه
آن در مسائل اخالقی مورد توجه قرار میگیرد پژوهش حاضر نقش عقل را در ب رانگیصت افع ال و رفتاره ای اخالق ی
آدمی از منظر فیلسوف صاحبنظر ،عالمه طباطبایی بررسی خواها نمود
با توجه به ای که افعال اخالقی در زمرۀ افع ال اختی اری انس ان برش مرده م یش ود ،ب رای تعی ی نق ش عق ل در
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برانگیصت رفتار اخالقی بایا مبادی افعال اختیاری را از نظر عالمه بررسی کرد
 .1مبادی فعل ارادی از دیدگاه حکما

برای تبیی درس .مطلب ،نظریۀ عالمه در مورد مبادی فعل ارادی در مقایسه با دیاگاه دیگر حکما مط رح م یش ود از
نظر حکما (اب سینا )000 :2 ،0355 ،انسان پیش از انجام فعل ،ابتاا صورت علم ی آن فع ل را تو ور م یکن ا و بع ا،
کمال بودن و مفیا بودن آن را توایق مینمایا ای دو مرحله یعنی توور و توایق به فایاه ،ه ر دو ج ز مب اأ علم ی
هستنا به دنبال علم و توایق به فایاه ،شوق به انجام کار در نفس پایا میآیا ،ب اون آنک ه پی اایش ش وق من وط ب ه
وجود شوق دیگر یا اراده باشا به دنبال پیاایش شوق ،اراده تحقق مییابا تحقق اراده به دنبال پیاایش شوق بر اس اس
رأی مشهور حکما ضروری اس .باون آنکه نیاز به آن باشا که ارادۀ دیگری به آن تعلق بگیرد ،یعنی اراده ب ر اراده ک ردن
متوقف نیس.؛ زیرا در ای صورت آن ارادۀ دوم نیز متوقف بر ارادۀ سوم خواها بود وب ه هم ی ترتی ب ای سلس له ت ا
بینهای .ادامه خواها یاف .و تسلسل در زنجیرۀ ارادهها روی خواها داد بع ا از تعل ق اراده ب ه فع ل ،ق وۀ عامل ه ک ه
حرک.دهناۀ عضالت میباشا ،اعواب حرکتی را به حرک .درمیآورد ،و فعل مورد نظر تحقق م ییاب ا (طباطب ایی،
)011 :2 ،0332
 .2مبادی فعل ارادی از دیدگاه عالمه طباطبایی

عالمه طباطبایی به عنوان حکیمی مسلمان ،مبادی چهارگانۀ فعل ارادی را میپذیرد ،اما معتق ا اس  .ب ا ف رو وج ود
تمام مبادی فعل ارادی مورد تثییا حکما ،متعلق فعل ارادی تشص

و تع ی نصواه ا یاف  .و در نتیج ه ،ارادهای ه م

محقق نصواها شا ازای رو برای تحقق اراده به علم و رأی دیگری به نام ادراکات اعتباری یا غیرحقیقی نیازمنایم ک ه در
واقع ،واسطۀ میان طبیع .انسان و افعال و آثار مترتب بر آنها میباشا اعتقاد به همی ادراکات اعتباری و حکم انش ایی
نقطۀ اختالف دیاگاه عالمه و قاما در مراحل صاور فعل میباشا (طباطبایی)221 :2 ،0333 ،
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 .1-2تعریف ادراکات حقیقی و اعتباری

عالمه طباطبایی به دو دسته از علوم و ادراکات اشاره میکنا :یک دسته در وج ود انس ان ب رای انج ام ک اری ارادهای را
ایجاد نمیکنا بلکه تنها از آن چه بیرون انسان میگذرد ،حکای .دارد؛ به ای ادراکات ،ادراکات حقیقی گفته میش ود
بهعنوان مثال ادراک م از آسمان ،زمی  ،اعااد و یا فراتر از آن ادراکی که از مشاهاۀ خود به دس  .م یآورم و از آن ب ه
«م » تعبیر میکنم ،همه از جمله ادراکهایی اس .که دانست آنها به اعمال و رفتار ما ارتب اطی ن اارد و منش ث ص اور
کارهای ما نمیشود (طباطبایی)032-030 :2 ،0330 ،

در مقابل ،ادراکهایی وجود دارد که ناظر به اعم ال و رفت ار انس ان اس .؛ ب هعن وان مث ال ،ادراک م ا نس ب .ب ه
و یژگیهایی همچون بایا ،نبایا ،خوب ،با و یا توور ما از ریاس .و مرئوسی .از جمله ادراکه ایی اس  .ک ه آنه ا را
تنها زمانی که بصواهیم کارهای خود را وصف کنیم ،بهکار میبریم ای گونه ادراکات را علوم عملی یا ادراکات اعتباری
مینامیم ای ادراکات از دایرۀ عمل ما بیرون نیستنا و از تثثیر عوامل خ ارجی در م ا پای ا نیاماهان ا ،بلک ه ادراک اتی
هستنا که خود ما انسانها آنها را با الهام از احساسات خود و تح.تثثیر عوامل درونی بهدس  .م ی آوری م و در مق ام
عمل بهکار میبنایم
نقش اساسی احساسات مزبور ای اس .که در عمل به اقتضای نیروهای درونی ،اناام عملیاتی ما را برمیانگیزان ا
تا رفتاری را انجام دهیم یا از رفتاری سرباز زنیم بهطور مثال ،قوۀ غاذیه بهواسطۀ کشش و برانگیصته شان به طرف عم ل
و تنفر از آنچه که با آنها سازگاری ناارد ،موجب پایا آمان صورتهایی از احساسات ،مانن ا ح ب و بغ

و ش وق و

میلی و رغب .میشود ،سپس ای صور احساسی ما را به اعتبار ادراکاتی از قبی ل حس و ق بح ،س زاوار و غیرس زاوار و
واجب و جایز برمیانگیزاننا آنگاه با واسطه شان ای علوم و ادراکات میان ما و مادۀ خارجی ،فع ل انج ام م یگی رد
بای ترتیب روش میشود که ما علوم و ادراکاتی داریم که ارزشی جز عمل نااشته و عل وم عمل ی نامی اه م یش ونا
(همان)030 :

بنابرای ادراکات اعتباری ،اموری هستنا که مابازای خارجی نااشته و فقط در جه .رف ع نیازه ای انس ان در مق ام
عمل ،اعتبار شاهانا و تنها در ظرف عمل اس .که انسان در مقام رفع نیازهای خود گاهی اوق ات ح ا چی زی را ک ه از
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موااق واقعی آن اخذ کرده اس ،.به موااقی واقعی ادعایی میدها تا از ای طریق به مقو ود خ ود برس ا ازای رو
عالمه طباطبایی در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم اعتبار را چنی تحایا کرده اس« :.عمل نامبرده ،ای اس  .ک ه
با عوامل احساسی حا چیزی را به چیز دیگری باهیم ،به منظور ترتیب آث اری ک ه ارتب اط ب ا عوام ل احساس ی خ ود
دارنا » (طباطب ایی )013 :2 ،0333 ،البت ه الزم ب ه ذک ر اس  .ک ه عالم ه طباطب ایی مع انی دیگ ری را نی ز ب رای واژۀ
«اعتباری» برمیشمارد که ای معانی ،مقوود عالمه از اعتباری به معنای خاص نمیباشا (همو)313 :0353 ،

در دیاگاه عالمه ،عقل نظری با ادراکات حقیقی سرو کار دارد به بیان دیگر ،عقل نظ ری ،عقل ی اس  .ک ه درب ارۀ
هستی و نیستی اشیا و کیفی .فینفسۀ آنها ،با قطع نظر از اینکه در دایرۀ رفتار انسانی قرار دارنا یا خیر ،حک م و داوری
میکنا (همو )95 :00 ،0330 ،اما عقل عملی نزد عالمه با ادراکات اعتباری سروکار دارد و َ
مارکات آن احک ام مرب وط
به افعال اختیاری انسان میباشا عالمه در ای باره میگویا:
آن عقلی که انسان را به حق دعوت میکند ،عقل عملی است که به حسن و قبح حکم میکندد و بداای مدا مشد
مینماید چه عملی حسن و نیکو و چه عملی قبیح و زشت است ،نه عقل نظای که وظیفهاش تش ی

حقیقدت هدا

چیز است( .همو)222 :2 ،1731 ،

عالمه در جایی دیگر تفاوت عقل نظری و عقل عملی را ای گونه مشص

میکنا:

حقیقی یعنی آن چه عقل نظای ناچار است به تحقق آن اذعان نماید؛ مانند انسان و نظایا آن و در مقابدل آن اعببداری
یعنی آن چه عقل عملی باای نیازمندی انسان در معیشت اجبماعی میسازد؛ مانندد عنداوین ر یاسدت و مائوسدیت و
نظایا آن که عقل نظای باای این گونه معانی هیچگونه تحقق و اثای نمیبیند ،ولی عقل عملی در مسدبوای معیشدت و
جامعه باای آنها فاض وجود مینماید و با این موجودات اعبباری ،آثار مابوطهای را تاتیب مینماید( .همدو،1733 ،
)111 :2

البته یادآوری ای نکته نیز ضروری به نظر میرسا که از دیاگاه عالمه طباطبایی ،عقل در هر دو قسم (عق ل نظ ری
و عقل عملی) یکی اس .و تفاوتی ماهوی میان آن دو وجود ناارد بر اساس نظر او ،هم عقل نظری و هم عق ل عمل ی
کارکرد ادراکی دارنا و تفاوت میان آنها اعتباری اس .و آن چه یکی از ای دو را از دیگری مشص

و ممت از م یس ازد،
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معلومات و َ
مارکات آنهاس .در واقع ،از دیاگاه عالمه طباطبایی ،عقل نظری و عقل عملی دو عق ل نیس تنا ،بلک ه دو
جه .از یک واقعی .به شمار میرونا که آن نفس ناطقه اس ،.اما با ای تف اوت ک ه معلوم ات عق ل نظ ری احک ام
مربوط به حقایق خارجی و نفساالمری هستنا ،اما َ
مارکات عقل عملی احکام مربوط ب ه افع ال اختی اری انس ان م ی
باشنا به بیان دیگر ،اگر مسئلۀ ادراک شاه از امور عملی نباشا (ادراکات حقیقی) عقل را به ای اعتبار ،عقل نظری می
نامیم و اگر َ
مارک از امور عملی (ادراکات اعتباری) باشا ،عقل به ای اعتبار عقل عملی نام میگیرد
 .2-2نقش و سهم ادراکات اعتباری در افعال ارادی

به نظر عالمه ،ادراکات حقیقی که توسط عقل نظری درک میشونا ،نمیتواننا فعلی را به وجود آورنا ،اگرچ ه زمین ه را
برای ترجیحات و اولو ی.بنای عملی انسان فراهم میکننا آن علمی که بهطور مستقیم و بالواسطه وسیلۀ تحق ق فع ل
میشود ،علم اعتباری میباشا که توسط عقل عملی اعتبار میگردد از دی اگاه عالم ه ،تحق ق عم ل ارادی ،من وط ب ه
اعتبار وجوب و حس میباشا (طباطبایی )221 :2 ،0333 ،به عبارتی هر فعلی مسبوق به ی ک بای ا و حس اعتب اری
اس .دلیل عالمه بر ای مطلب ،مبتنی بر دیاگاه انسانشناسی او و رابطۀ فعل با فاعل مصتار اس.
مطابق دیاگاه عالمه افعال آدمی از آن حیث که انسان فاعل آنها میباشا ،معلول او خواهنا ب ود و معل ول از آن حی ث
که معلول اس .تا به مرحل ۀ ض رورت و وج وب نرس ا ،در خ ار تحق ق نصواه ا یاف  .از س وی دیگ ر ،ب ر اس اس
انسانشناسی عالمه طباطبایی ،فاعل مصتار هر فعلی را که انجام میدها ،به نحوی بایا با طبیع .او س ازگار باش ا ،چ ون
اگر هیچگونه سازگاری میان طبیع .انسان با فعل و غایتی که بر آن فعل مترتب اس ،.وجود نااشته باشا ،آن فع ل ب ه ه یچ
عنوان از فاعل مصتار صادر نصواها شا کلی .ای قاعاه ،شامل آن دسته از افعالی نیزکه طبع از آن کراه .دارد ،میش ود؛
زیرا همان افعال هم در نهای .بعا از تومیم و اذعان خود فاعل ،محقق میشونا بنابرای از نظر عالمه ت ا زم انی ک ه ای
ضرورت و وجوب توسط فاعل مصتار اعتبار نشود ،هیچ فعل اختیاری از او صادر نصواها شا (همان)059 :

توضیح ای که عالمه طباطبایی در تبی ی نق ش ادراک ات اعتب اری در افع ال ارادی ،ابت اا افع ال ارادی را از افع ال
ضروری تفکیک نموده ،سپس توضیح میدها که همۀ افعالی که به نح وی عل م در آنه ا م اخلی .دارد ،افع ال ارادی
خواهنا بود و ازای رو هیچ گونه امکانی برای تحقق فعل جبری در مورد انسان نمیبینا در نتیجه ب ه نظ ر م یرس ا ب ا
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تحلیل و بررسی افعال ارادی و ضروری از دیاگاه ایشان ،مسئلۀ نقش ادراکات اعتباری در افع ال ارادی ،ب ه ط ور دقی ق
تری تبیی گردد
 .1-2-2افعال ضروری و ارادی

عالمه طباطبایی در بحثی افعال را به دو قسم افعال اض طراری و ارادی تقس یم م یکن ا و میگوی ا :افع ال نس ب .ب ه
موضوعاتشان به دو قسم تقسیم میشونا :قسم اول ،فعلی که از طبیع .موجود س ر م یزن ا ،ب اون آن ک ه عل م آن
موجود در صاور آن فعل دخالتی داشته باشا؛ ماننا رشا و نمو بان ای قسم افعال ،اضطراری نامیاه میش ونا قس م
دوم ،فعلی اس .که به جه .تعلق علم به آن از فاعل صادر میگردد؛ ماننا افعال ارادی انسان و حیوانات دارای ش عور،
ای قسم افعال ارادی نامیاه میشونا (طباطبایی )055 :0355 ،از دیاگاه عالمه ای قبیل افعال ،هیچ گ اه از ارادۀ فاع ل
خالی نصواها بود ،حتی افعالی که بنابه قول مشهور ،جبری محسوب میشونا
توضیح اینکه از نظرمشهور حکما ،افعال ارادی که از روی علم و اراده انجام میگیرد به دو قسم تقسیم میشونا:
 0افعالی که رجحان فعل و ترک آن مستنا به خود فاعل اس ،.باون آن که دیگری در آن مؤثر باشا ،ای قس م،
فعل اختیاری نامیاه میشود؛
 2افعالی که رجحان و تعیی انجام آن مستنا به تثثیر غیر اس ،.ای قسم ،فعل اجباری نامیاه میشود
اما عالمه بیان میکنا با تثمل میتوان فهمیا فعل اجباری هم اگرچه به اجبار شصوی انجام میشود ،اما به جه .
ای که در فعل اجباری هم رجحان فاعل بر انجام کار وجود دارد ،هرچنا ترجیح انجام فع ل ،مس تنا ب ه اجب ار مجب ر
اس ،.ای فعل ارادی اس .نه اضطراری بنابرای تقسیم افعال ارادی به اختیاری و جب ری ،تقس یمی حقیق ی نصواه ا
بود (طباطبایی)091 :0355 ،

عالمه معتقا اس .برای اینکه انسان بصواها فعلی را با اختیار خود انجام دها ،بایا رابط ۀ ض روری می ان انس ان و
فعل او برقرار شود ،وگرنه فعل انسان همیشه در حال .امکانی خواها مانا و هیچ گاه تحقق نصواها یاف  .چ ون فع ل
صادره در اصل ،موجود ممکنی اس .که در وجود و صاورش مستنا به اراده میباشا و اراده ،مستنا ب ه علم ی اس .
که از آن به وجود میآیا و خواهیم دیا که فعل به هنگام صاور از ناحیۀ عل .به وصف وجوب صادر م یش ود ،ب اون
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اینکه امکانی باقی بمانا و از آنجا که ای علم و اذعان به فایاه ،باون عزم و جزم ،اثری ناارد ،بن ابرای اگ ر جزم ی در
کار نباشا ،بایا برای یافت آن تالش کرد ،همان طور که در صورت فقاان علم بایا برای آن کوشیا (طباطبایی[ ،بیت ا]:
)011

عالمه مطلب فوق را ای گونه توضیح میدها:
ها یک از این نسبتهای وجوبی ،از نسبت معلول به علت تامهاش ناشی میگادد ...اما اگدا همدین معلدول را بده بعد
علت نسبت دهیم ،این نسبت ،نسبت امکان خواهد بود ...با این اساس ،اگا ما یکی از افعال اخبیاری انسدان را بدا تمدا
اجزاء علبش ،یعنی انسان ،علم ،اراده و غیاه نسبت دهیم ،آن فعل ،واجب و ضداوری خواهدد بدود ،ولدی اگدا فقدب بده
احساس یا علم و یا اراده نسبت دهیم ،این نسبت ،نسبت امکدان خواهدد بدود .بندابااین ،در ایدن کده فعلدی از افعدال بده
مالحظۀ علت تامۀ ضاوری خود ،ضاوریالوجود باشد ،موجب ن واهد شد که همین فعل به مالحظهای دیگا ،ممکدن
نباشد؛ ز یاا ها دو نسبت ،ثابت است و همان طورکه گفبه شد ،این دو با هم منافات ندارندد؛ زیداا ایدن ضداورت از ندو
ضاورت حقیقی نمیباشد ،بلکه وجوب و ضاورت آن ،اعبباری است که با اخبیار و اعببار خود انسدان ،یعندی مجمدو
قوای ادراکی و تحا یکی ،تحقق مییابد ،اما تحقق آن در نهایت به ارادۀ خود انسان میباشد( .طباطبایی)191 :1733 ،

بنابرای از دیاگاه عالمه در صاور فعل اختیاری جریان از عقل فاعل آغاز میگردد و به شوق و اراده و در نهای .قوۀ
عامله منتهی میشود ،اما نکتهای که عالمه میافزایا ،تثکیا بر نقش ادراکات اعتباری در تحقق عم ل اس  .از دی اگاه
وی ادراکات اعتباری که توسط عقل عملی اعتبار میگردد ،دارای نقش و اهمیتی و یژه در تحق ق فع ل م یباش ا بن ابر
دیاگاه او ،در افعال ارادی ،الزم اس .میان فعل و فاعل «با ِیا اعتباری» لحاظ شود و از ای «بایا اعتب اری» ،اعتق اد ب ه
حس فعل پایا آماه و فعل تحقق مییابا به بیان دیگر ،هر فعلی هنگ ام ص اورش از فاع ل ،ب ه ی ک بای ا و حس
اعتباری مسبوق اس .و بعا از تعلق حس اعتباری فعل مورد نظر باون تردیا انجام میپذیرد ازای رو تمام تردی اها در
انجام فعل ،به مرحلۀ یپش از اعتبارسازی مربوط اس .و زمانی که اعتبار وجوب و حس به انجام فع ل داده ش ا ،فع ل
ً
بالضروره تحقق مییابا بنابرای انسان در انجام فعل ،صرفا ت ابع مع ارف حقیق ی و نظ ری خ ود نیس  ،.بلک ه ت ابع
اعتبارسازی خو یش اس.
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از دیاگاه عالمه مجموع قوای ادراکی و تحریکی در هماهنگی با یکایگر منشث تحقق یک فعل ارادی میباشنا ،ام ا
نکتۀ مهم ای اس .که سهم هر یک از ای قوا در تحقق اراده چه ان اازه اس .؟ بن ا ب ر رأی عالم ه طباطب ایی آنچ ه در
نهای .به تحقق اراده منجر میگردد ،یک بعا خاصی از نفس ،یعنی عقل عملی یا حکم عقل عملی میباش ا ن ه عق ل
نظری؛ زیرا در ادراکات حقیقی قوۀ انگیزه تحقق کار وجود ناارد ازای رو عق ل نظ ری در ای زمین ه ب ه تنه ایی ت ثثیر
خاصی ناارد و نیازمنا علم و رأی غیرحقیقی یا پارهای از ادراکات اعتباری خواهیم بود ک ه ب ه واس طۀ آن ،اراده ،تحق ق
مییابا؛ زیرا انسان به گونهای آفریاه شاه اس .که تا خودش به ضرورت و خوبی ی ک عم ل اذع ان نکن ا ،دس  .ب ه
انجام آن نصواها زد در نتیجه در دیاگاه عالمه ،عقل عملی نقش اصلی را در تحقق فعل برعه اه دارد اس تاد مطه ری
نیز میگویا تا حکم انشایی از طرف نفس صادر نشود ،فعل اخالقی تحقق نمیپذیرد به نظر استاد مطه ری ب ا ص رف
توایق به مفیا بودن یا نبودن کاری ،فعل اخالقی صورت نمیگیرد ،بلکه بایا حکم انشایی را نیز در پ ی داش ته باش ا
(مطهری)093 :1 ،0333 ،

عالمه طباطبایی معتقا اس .اگر انحرافی در اعتبارسازی عقل عملی صورت گی رد ،فع ل ب ه ص ورت غیراخالق ی
تحقق خواها یاف .در واقع ،انسان زمانی فعل اخالقی یا فعل حس انجام میدها که عقل عملی ،فرآینا اعتبارس ازی
را بهدرستی انجام دها ،یعنی حس و قبح فاعلی با حس و قبح فعلی مطابق باشا ،بنابرای الزم اس  .ع واملی ک ه ب ر
اعتبارسازی عقل عملی تثثیر میگذارد ،بررسی شود
 .3-2مؤلفههای مؤثر در اعتبارسازی صحیح عقل عملی
 .1-3-2علم

علم ،مقامۀ هر عمل ارادی اس ،.اما از نظر عالمه ،علم ،عل .ناق

عمل اس  .ب رای تحق ق عم ل ،تو ور فع ل،

وجود تو ور فع ل
غای .آن و نتایج آن و همچنی علم به حس و قبح افعال فینفسه کافی نیس ،.یعنی ممک اس .با ِ
و نتایج آن ،فعل ،محقق نشود
بررسی سصنان عالمه نشان میدها ایشان تصلف از علم را ناشی از نوعی جهال .میداننا به عقیاۀ عالم ه کس ی
که به زشتی گناه واقف اس ،.اما با انگیزۀ هوای نفس و دعوت ش هوت و غض ب مرتک ب عم ل زش  .م یش ود ،در
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حقیق .واقعی .امر بر او پوشیاه ماناه و چشم عقلش را که ممیز خوبیها و بایها میباش ا ،پوش اناه اس  .چن ی
کسی جاهل نامیاه میشود ،هرچنا که با نظر دقیق و علمی ،خود ای درک ،ن وعی عل م اس  .ام ا از آنج ا ک ه عل م
گنهکار به زشتی گناه  ،خاصی .و اثرعلم را نااشته (او را از انجام قبیح باز نااش ته اس  ).ازای رو وج ود و ع ام ای
علم ،یکسان بوده و فرد را جاهل دانستهانا به بیان دیگر ،فرد با وجود علم به قبیح بودن فع ل ب ه جه  .غلب ۀ هواه ای
نفسانی ،مرتکب حرام می شود (طباطبایی)129 :02 ،0330 ،

به همی جه .عالمه ،علم را عل .ناق

عمل دانسته و معتقا اس .نیاز به تحقق علل دیگری از جمل ه اراده ه م

وجود دارد ،بنابرای بایا به تقو ی .اراده پراخ.
 .2-3-2اراده

عالمه معتقا اس .عواملی تقو ی.کنناۀ اراده هستنا
 .1-2-3-2ملکات اخالقی

از دیاگاه عالمه طباطبایی ملکات اخالقی نوعی علم و آگاهی اس .که باعث میشود فعل به سهول .از فاع ل ص ادر
گردد (طباطبایی )50 :0 ،0353 ،عالمه در بحث از مبادی فعل ارادی در بصش علم (تو ور فع ل و تو ایق ب ه فای اه)
بیان میکنا که گاهی توایق به فایاه باون تثمل انجام میشود که به آن ملکه میگوین ا ش هیا مطه ری نی ز در م ورد
ماهیات ملکات روحی مینویسا:
ملکات ،ازدیاد علم است .علم مااتب دارد ،یعنی این چیزی که ما در شعورآ گاهان به آن علم میگوییم یک درجدهای
از علم است ،انسان وقبی ز یاد ممارست میکند با یک چیزی و باای او ملکده مدیشدود ،آن علدم اسدت کده رسدو
بیشبای پیدا کاده است ،یعنی همان حافی که آقایان (حکما) میگویند کده انسدان وقبدی عملدی را انجدا مدیدهدد،
روحش صورت آن را میگیاد ،معلو نیست که آن صورت ،غیدا صدورت علمدی باشدد .آقدای طباطبدایی روی ایدن
مطلب خیلی تکیه دارند که ملکات جز علم چیز دیگای نیست( .مطهای)151 :1737 ،

عالمه طباطبایی یادآور میشود بهدس .آوردن ملکۀ نفسانی در گرو تکرار عمل اس .و در جریان عمل به بای اها و
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نبایاها ،انسان واجا ملکات نفسانی میگردد ایشان در خووص ملکه مینویسا ملکه با علم و عم ل ب ه خ وب و ب ا
متفاوت اس ،.ملکه عادت به عمل خوب یا با اس .عالمه ای تفاوت را چنی توضیح میدها که علوم عملی ،وقت ی
میتوانا در مرحلۀ عمل بهطور کامل نتیجه دها که فراگرفت آن در ضم تمری و آزمایش باشا هرکس که میخواه ا
علوم عملی را فرا گیرد ،الزم اس .فراگرفتههای خود را به کار بسته و تم ری کن ا ت ا آن ک ه ب ه آن عم ل ع ادت کن ا و
توایق به آن چه آموخته در دلش رسوخ نمایا؛ زیرا تا زمانی که عمل نکرده ،احتمال میدها شایا ای عم ل ،ممک
نباشا ،ولی وقتی مکرر عمل کرد ،رفتهرفته ای احتماالت از بی میرود به بیان دیگر انج ام عمل ی ک ه انس ان س ابقۀ
انجام آن را ناارد ،به نظرش دشوار ،بلکه ممتنع میآیا ،ولی وقتی بار اول آن را انجام داد ،امتناعی که پیشت ر در نظ رش
بوده به امکان مبال میشود ،ولی هنوز در نفس او اضطرابی دربارۀ آن وجود دارد اگ ر ب ار دوم و س وم آن را انج ام داد،
رفتهرفته آن عظم .سابق از بی میرود و عمل مزبور در نظرش از عادیات میگردد و دیگر ه یچ اعتن ایی در آن ن اارد
تکرار عمل به جایی خواها رسیا که صورت درونی همیشه در ادراک انسان حاضر بوده و با کمتری توجه ،خودنم ایی
کرده و اثر خود را خواها بصشیا (طباطبایی)215 :1 ،0390 ،

در واقع ،تثثیر تکرار عمل درپیاایش اخالق به تثثیر اعتقاد بازمیگردد؛ زیرا کاری که تکرار عمل درون انسان انج ام
میدها ای اس .که امکان و بیمانع بودن عمل را به ذه تلقی میکنا تا جایی که پیوسته امکان عمل و زیب ایی آن در
نظر انسان مجسم شاه و مجال توور مصالف نمیدها (طباطبایی)019-000 :0 ،0355 ،

بنابرای راه تحویل ملکات فاضله ،تکرار عمل صالح و مااوم .برآن اس .البته عملی را که مناسب ب ا آن خ وی
پسنایاه اس ،.بایا آنقار تکرار کرده و انجام دها تا رفتهرفته اثرش در نفس ایجاد شاه و در ص فحۀ دل نق ش ببن اد،
ً
نقشی که به آسانی زائل نشود یا اصال زوال نپذیرد بهعنوان نمونه ،اگر انسان بصواها خوی ناپسنا ت رس را از دل بی رون
کنا و فضیل .شجاع .را جایگزی نمایا ،بایا کارهای خطرناکی را که بهطور طبیعی دله ا را تک ان م یده ا ،باره ا
انجام دها تا ملکۀ شجاع .را بهدس .آورد ،آن چنان که وقتی به چنی کاری اقاام کنا ،حس کن ا ک ه ن ه تنه ا ترس ی
ناارد ،بلکه از اقاام خود لذت هم میبرد و از پرهیز از آن ننگ دارد در ای هنگام اس .که در هر اقاامی ،ش جاع .در
دلش نقش میبناد و نقشهای مکرر در آخر به صورت ملکه شجاع .درمیآیا بنابرای هرچنا بهدس  .آوردن ملک ه
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علمی در اختیار انسان نیس ،.ولی مقامات تحویل آن در اختیار اوس .و م یتوان ا ب ا انج ام آن مق امات ،ملک ه را
تحویل کنا
ازای رو در تربی .اخالقی ،فرد برمااوم .نسب .به عمل ترغیب میشود تا در نهای .ملکۀ فاض له ب هدس  .آی ا
بنابرای عمل اخالقی و مااوم .بر آن موجب پیاایش ،ریشهدار شان و تثبی .علم در نفس و ایجاد ملک ات و تقو ی .
اراده میگردد
البته الزم به توجه اس .که تثثیر ملکۀ نفسانی بر اراده تا اناازهای اس ،.به ای معنا ک ه خل ق و خ وی انس ان ه یچ
وق .او را مجبور به انجام کارهای مناسب با خود نمیکنا و ترک آن کارها را مح ال نم یس ازد ،یعن ی عم ل را جب ری
نمیکنا بهعنوان مثال شص
صرفنظر کنا و شص
شص

عوبانی در عی اینکه عوبانی و دچار فوران خشم ش اه ،ب از ه م م یتوان ا از انتق ام،

شکمباره باز نسب .به فعل و ترک عم ل مناس ب ب ا خلق ش اختی ار دارد و چن ان نیس  .ک ه

شهوتران در آنچه که به مقتضای دعوت شهوتش عمل میکنا ،مجبور باشا ،هرچنا که ترک عمل مناس ب ب ا

خلق و انجام خالف آن ،دشوار و در پارهای از موارد در غای .دشواری اس ( .طباطب ایی )213 :03 ،0330 ،بن ابرای
بعا معرفتی و شناختی عمل ،اگرچه عل .تحقق فعل اس ،.عل .تامه نیس.
 .2-2-7-2ایمان

در دیاگاه عالمه ،ایمان عامل تقو ی.کنناۀ ارادۀ عمل و غلبهکنناه ب ر هواه ای نفس انی ف رد و ض مان.بص ش اجرای ی
معرف .انسان اس .مقوود وی از ایمان ،ایمان دینی اس .ایمان مقتضی اخالق خاص خود اس .ایمان به چی زی،
اخالقی متناسب با آن را بهدنبال خواها داش .و همچنی اگر انسان به عللی از ایمان و اعتقاد منورف شود ،در اث ر آن،
خلق مناسب با آن را از دس .خواها داد بر ای مبنا ،میان ایمان و خلقیات و ملکات نفسانی انسان ،نوعی رابطۀ عل ی و
معلولی وجود دارد ایمان در پیاایش و بقا خلقیات انسان دخیل اس .و ای دخال .به صورت علی .ناق

میباشا

اخالق هم از طرفی در ضمان .ایمان اس .و به عبارتی بایا گف .رابطۀ دیگر ایمان نسب .ب ه اخ الق ،ای اس  .ک ه
ضام و پشتوانۀ آن محسوب میشود (طباطبایی[ ،بیتا])55-91 :
در واقع اخالق فاضله اگا ب واهد ثابت و پاباجا بماند ،ضامنی دارد که آن را حفاظت و نگهداری کند و آن چیز غیدا
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از توحید نیست .واضح است که اگا اعبقاد به معاد در بین ماد نباشد ،دیگا موجب اساسی و اصیلی که افااد بشدا را
از پیاوی هوا و هوس باز دارد و جلوی لذات طبیعی را بگیاد ،وجود ن واهد داشت( .طباطبایی)771 :1731 ،

از طرف دیگر ایمان نیز بهوسیلۀ اخالق کریمه حفظ میگردد ،بنابرای میتوان گف .ارتباط میان ایمان و اخالق ب ه
صورت تثثیر متقابل میباشا عالمه معتقا اس:.
هیچ قانونی به ثما نمیرسد ،مگا به وسیلۀ ایمانی که آن ایمان هم بهوسیلۀ اخالق کا یمه ،حفد و آن اخدالق هدم بده
وسیلۀ توحید ،ضمانت شود .بنابااین توحید ،اصلی است که درخت سعادت آدمی را رشد داده و شا و باگ اخالق
کا یمه را در آن میرویاند و آن شاخهها را هم بدارور سداخبه و جامعدۀ بشدا یت را از آن میدوههدای گاانبهدا بهداهمندد
میسازد( .طباطبایی)211 :11 ،1731 ،

بنابرای فعل اخالقی در نتیجۀ اعتبارسازی صحیح عقل عملی صورت میگیرد و ضعف اراده ،م انعی ج ای ب رای
ای اعتبارسازی خواها بود ،اما همانطور که بیان گردیا به وج ود آوردن ملک ۀ فض یل .و ایم ان باع ث تقو ی  .اراده
ً
میشونا به ای صورت که ای دو مؤلفه بر حکم نفسانی تثثیر گذارده و باعث میشونا عقل عملی آن چیزی را که واقعا
مولح .و مایۀ سعادت اس ،.دوس .باارد و اعتبار وجوب و حس نمایا و فعل اخالقی انجام گیرد
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نبیجهگیای
در ای پژوهش ابتاا به بررسی چیستی و مبادی افعال انسان از نظر عالمه پرداختیم و بی ان ک ردیم مب ادی فع ل ارادی،
علم ،شوق ،اراده و قوۀ عامله میباشا ،اما نکته ای که دیاگاه عالمه را از نظر حکما متم ایز م یکن ا ،تثکی ا ایش ان ب ر
نقش ادراکات اعتباری در تحقق فعل ارادی اس .از نظر عالمه آنچه در نهای .به تحقق اراده منجر میگردد ،ادراک ات
اعتباری عقل عملی میباشا ،چنان که از عقل عملی به عنوان مباأ افعال ارادی یاد میکنا از دیاگاه ایشان در هر فع ل
ارادی ،بعا از اعتبار وجوب و حس  ،فعل به ضرورت تحقق مییابا ،بنابرای عمل انسان در نهای ،.ت ابع اعتبارس ازی
عقل عملی و حکم عقل عملی اس ،.نه عقل نظری؛ زیرا در ادراکات حقیق ی ق وۀ انگی زه تحق ق ک ار وج ود ن اارد و
ازای رو نیازمنا علم و رأی غیرحقیقی یا پارهای از ادراکات اعتباری خواهیم بود که به واس طۀ آن اراده تحق ق م ییاب ا
بنابرای تصلف از علم از منظر ایشان ناشی از وجود اشکال در سیستم اعتبارس ازی اس  .و اگ ر ف رد گ اهی ب ه رغ م
آگاهی از حس و قبح فعل ،از علم خود چشمپوشی میکنا ،مشکل او در اعتبارسازیاش اس.
در نتیجه ،انسان زمانی فعل اخالقی یا فعل حس انجام میدها که عقل عملی به درستی اعتبارسازی نمایا ،یعنی
َ
َ
در واقع ،فاعل چیزی را ح َس اعتبار نمایا که در واقع هم ح َس اس .اما آنچه موجب خطا در اعتبارسازی انسان م ی
شود ،ضعف اراده و ناتوانی جه .مقاوم .برابر هواهای نفسانی (خواستهه ای ش هوی و غض بی) اس  .ک ه موج ب
میگردد انسان از معرف .عقالنی چشم پوشیاه و از افک ار وهم ی و خی الی تبعی  .کن ا بن ابرای ب رای انج ام فع ل
اخالقی ،افزون بر علم و معرف .که شرط الزم و مقامۀ ضروری تحقق عمل اس ،.بایا به تقو ی .اراده اق اام نم ود ت ا
عمل اعتبارسازی عقل عملی درس .انجام گیرد در نهای ،.در ای جستار عوامل تقو ی .اراده در ایجاد ملکات فاض له
و تقو ی .ایمان برشمرده شا
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منابع و مآخذ

 0اب سینا،حسی ب عباالله ،)0355(،االشارت و التنبیهات ،مع الشرح لنویر ال ای محم ا ب محم ا ب
الحس الطوسی و شرح الشرح لقطب الای محما ب محما ب ابی جعفر الرازی ،قم :البالغه
 2ارسطو ،)0335(،اخالق نیکوماخوس،ترجمه محما حس لطفی ،تهران :انتشارات طرح نو
 3طباطبایی ،محماحسی ( ،)0333اصول فلسفه و روش رئالیسم ،با مقامه و پاورقی به قلم مرتضی مطه ری،
 ،2تهران :آخونای،
 0طباطبایی ،محماحسی ( ،)0330المیزان فی تفسیر القرآن ،00 ،چاپ دوم ،قم :اسماعیلیان
 1طباطبایی ،محماحسی ( 0390ق) ،المیزان فی تفسیر القرآن ،1 ،بیروت :مؤسسه االعلمی
 1طباطبایی ،محماحسی ( ،)0330تفسیر المیزان ،ترجمۀ محما باقر موسوی هماانی ،جل ا ،02،03 ،00 ،2
چاپ پنجم ،قم :دفتر انتشارات اسالمی
 3طباطبایی ،محماحسی ( )0353آغاز فلسفه (ترجمۀ بدایة الحکمه) ،ترجمۀ محماعلی گرامی ب ه کوش ش
سیا هادی خسرو شاهی ،قم :مؤسسۀ بوستان کتاب
 5طباطبایی ،محماحسی ( ،)0355بررسیهای اسالمی ،به کوشش ه ادی خسروش اهی ،0 ،ق م :مؤسس ۀ
بوستان کتاب
 9طباطبایی ،محماحسی (بی تا) ،رسائل سبعه ،تهران :بنیاد علمی و فکری عالمه طباطبایی
 01طباطبایی ،محماحسی ( ،)0355روابط اجتماا ی در اساال ،ترجم ۀ محم ا ج واد حجت ی کرم انی ،ب ه
کوشش هادی خسرو شاهی ،چاپ دوم  ،تهران :اطالعات
 00طباطبایی ،محماحسی ( ،)0353مجمو ه رسائل ،به کوشش هادی خسرو شاهی ،0 ،قم :مؤسسه بوس تان
کتاب
 02طباطبایی ،محماحسی ( ،)0312نهایة الحکمه ،قم :جامعۀ مارسی
 03طباطبایی ،محماحسی ( ،)0332نهایة الحکمه ،ترجمۀ علی شیروانی ،چاپ اول ،2 ،قم :مرکز انتش ارات
دفتر تبلیغات اسالمی
 00فنایی ،ابوالقاسم ( ،)0350دین درترازوی اخالق ،تهران :انتشارات مؤسسه فرهنگی صراط
 01کاپلستون ،فردریک ( ،)0331تاریخ فلسافه ،ترجم ۀ اس ماعیل س عادت و من وچهر بزرگمه ر ،1 ،ته ران:
شرک .انتشارات علمی فرهنگی و سروش
 01گمپرتس ،تئودور ( ،)0331متفکران یونانی ،ترجمۀ محما حس لطف ی ،2 ،چ اپ اول ،ته ران :انتش ارات
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خوارزمی
 03لورنس ،توماس( ،)0350روانشناسی اخالق ،ترجم ۀ منو ور نو یری ،مجموع ه مق االت جس تارهایی در
روانشناسی اخالق ،قم :نشر معارف
 05مطهری ،مرتضی ( ،)0333مجمو ه آثار ،1 ،تهران :صارا
 09مطهری ،مرتضی( ،)0313نقدی بر مارکسیسم ،چاپ اول ،تهران :انتشارات صارا
 21هیوم ،دیویا ،)0333( ،تحقیق در مبادی اخاالق ،ترجم ۀ رض ا تقی ان وزن ه ،ته ران :انتش ارات گوی ا گوی ا
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