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  شناختی اخالق مبانی معرفت

  هاي کالمی سید مرتضی با تأکید بر اندیشه
  *وحید پاشایی

  **هادي صادقی
  چکیده

هاي معین رفتار انسانی، یکی از ضروریات  یابی و شناخت دستورالعمل توجه به مبانی اخالق براي دست
شناسی از جمله مبانی مطرح در حوزه فرااخالق است که به تعیین  حوزه نظري اخالق است. مبانی معرفت

کاود و  هاي معرفتی را می راههاي اخالقی پرداخته، منابع و  هاي کلی در شناخت احکام و گزاره مالك
هاي کالمی سید مرتضی، مبانی  کند. این مقاله در صدد است با تکیه بر اندیشه گذاري می ارزش

شناسی اخالق را شناخته، میزان تأثیر آنها در معرفت اخالقی را بیان کند. حس و شهود و عقل و  معرفت
و قبح عقلی در حوزه عقل و قرآن، اخبار و هایی همچون نظر و تحقیق، علم، حسن  وحی با زیرمجموعه

دهند که به نظر  را تشکیل می (ره)شناسی از دیدگاه سید مرتضی روایات، نسخ و اجماع ارکان مبانی معرفت
توان پذیرش  آید و می ترین منبع معرفتی در اخالق به شمار می عقل مهم (ره)رسد در نگرش سید مرتضی می

اي شناخت و در نتیجه توانایی بر انجام تکالیف اخالقی دانست. دیگر منابع آن را به مثابه نخستین گام بر
معرفتی اخالق در صورت اثبات منبعیت آنها نیز اعتبارشان را از عقل گرفته، در رتبه بعدي در 

  گیرند. شناسی اخالقی قرار می معرفت
ر معرفت اخالقی، وحی در شناسی، حسن و قبح عقلی، نظر و تحقیق، عقل د مبانی معرفت واژگان کلیدي:
  معرفت اخالقی.
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  مقدمه   
گذاري رفتارها و ملکات انسانی، بر آن است که بر پایه  دار ارزش اخالق به عنوان عهده

هاي معینی را در مرحله عمل پیش روي افراد قرار  اي از مبانی نظري، دستورالعمل سلسله
تردید تفاوت در  رو شناخت مبانی مختلف نظري اخالق امري ضروري است. بی این دهد؛ از

هاي اخالقی شده و تأثیر بسزایی در توجیه و دفاع از  العمل ت در دستورمبانی منجر به تفاو
  آنها خواهد داشت. 

شناسی است. هرچند علم  یکی از مبانی اساسی در فلسفه اخالق، مبانی معرفت
) نسبت به بسیاري از علوم، علمی نوپاست، اما مبانی Epistemologyشناسی ( معرفت
) به عنوان مسائل اصلی این علم را Epistemological Foundationsشناسی ( معرفت

شناختی  هاي کلی معرفت توان از مباحث علوم گوناگون استخراج و براي تدوین ضابطه می
  در علوم مختلف از جمله اخالق به کار بست. 

را از مباحث و مسائل آن استخراج کرد، علم   توان این مبانی یکی از علوم اسالمی که می
ترین جایگاه براي ارائه مبانی فکري اندیشمندان اسالمی  ی که همواره رایجکالم است. علم

آمده و عالمان مختلف اسالمی غالباً آثار متعددي را در این حوزه به رشته تحریر  به شمار 
 الهدي سید/ شریف مرتضی علممشهور به  ابوالقاسم علی بن حسین بن موسیاند.  در آورده

) که از 261، ص1365ن بنام تشیع است (ر.ك: نجاشی، ق) از جمله عالما355-436(
آید. بدین جهت آثار کالمی قابل توجهی از ایشان  بنیانگذاران علم کالم در شیعه به شمار می

  شناسی او را کشف کرد. شود مبانی معرفت باقی مانده که با تتبع در آنها می
هاي  ق با عنایت به اندیشهشناسی اخال این مقاله در راستاي تبیین مبانی کالمی معرفت

کالمی وي تدوین شده و به موضوعات متعددي همچون حسن و قبح عقلی و ذاتی، منابع و 
هایی که در  پردازد. چنین پژوهش هاي مختلف معرفتی و نقش آنها در معرفت اخالقی می راه

وجود اي در اخالق  هاي معرفتی چه منابع و راه«صدد پاسخ به این پرسش اساسی است که 
موجه تنقیح هرچه بیشتر مبانی اخالق » دارد که اثبات آنها در علم کالم واقع شده است؟

کردن اخالق کاربرديِ برخوردار از مبانی مستحکم  اسالمی شده و راه را براي نهادینه
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تردید عدم وجود مبانی معرفتی در اخالق، عدم پذیرش از سوي  کند. بی هموارتر می
 شود. نبال داشته و عکس آن سبب اقبال به زیستی اخالقی میمخاطبان را نیز به د

  یابی به معرفت اخالقی هاي دست منابع و راه. 1
شناسی است که شامل  هاي معرفتی همان اصطالح متداول در معرفت مراد از منابع و راه

شود. البته در نظام  عقل، حواس، حافظه، تاریخ، مرجعیت، وحی، الهام و مانند آن می
عقل بیش از سایر موارد مورد اهتمام قرار گرفته است. وحی نیز به  (ره)سید مرتضیتی معرف

دلیل تفکر اسالمی وي در رتبه بعدي جاي دارد و دیگر موارد مذکور به نوعی به این دو 
و  (ره)سید مرتضیگردند. در ادامه رابطه و جایگاه معرفتی عقل و وحی در نظام فکري  بازمی

  رفت اخالقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.تأثیر آنها در مع
  نقش عقل در معرفت اخالقی. 2

اي در قلب براي تشخیص حق از باطل و بازشناسی حقایق  عقل را قوه (ره)سید مرتضی
البته در صورتی که ابزارها سالم باشند  -کند اي از علوم اطالق می دانسته، آن را بر مجموعه

ه محدودیتی عددي ندارند، اما از انحصاري صفتی ) ک277، ص2، ج1405(شریف مرتضی، 
شوند که در سه دسته  برخوردارند؛ بدین معنا که علوم مختلفی در تعریف عقل فهرست می

  اند از: کلی قابل تقسیم هستند. این سه دسته عبارت
ها، مانند آگاهی به حاالت و  الف) علوم بنیادین: علوم سازنده اصول و مبانی استدالل

بودن خلو ذات از نفی و اثبات یا  ها یا علم به محال هاي مختلف اجسام و فاعل دگرگونی
  علم به اجتماع نقیضین.

بردن به آن مبانی و اصول تنها با دانستن آنها ممکن   ب) علوم واسط: علومی که پی
  است؛ مانند علم به گوینده خبر.

با دانستن آنها میسر ج) علوم مربوط به عمل: علومی که رسیدن به غرض مطلوب جز 
، 1411هاي ضرر و زیان (همو،  شود؛ نظیر علم به جهات مدح، مذمت، خوف و راه نمی
  ).123-121ص
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  جایگاه عقل عملی و عقل نظري در اخالق . 3  
از عقل، به نوعی اشاره به عقل نظري و عقل عملی دارد که ناظر به  (ره)سید مرتضیتعریف 

و گاهی در » هست و نیست«شئون مختلف عقل است؛ به دیگر سخن عقل گاهی در حوزه 
عقل «و از دومی به » عقل نظري«پردازد. از اولی به  به قضاوت می» باید و نباید«حوزه 
م و وهم و خیال است و عقل عملی نمایانگر شود. عقل نظري مبین مرز عل تعبیر می» عملی

  شود. ها و امیال و رفتار وارد عمل می هاي اخالقی است که در تنظیم گرایش ویژگی
اي شناختی  البته باید توجه داشت که عقل عملی در آثار اندیشمندان اسالمی یا به قوه

، 1363حلی،  /54، ص1405شناسد (فارابی،  شود که ترك و انجام فعل را می تعبیر می
قوه « اي براي تحریک و انگیزش و به تعبیري ) یا قوه352، ص2، ج1403سینا،  / ابن234ص

). گفتنی است اطالق عقل بر علوم 353-352، ص2، ج1375، هموشود ( خوانده می» عامله
، ناظر به شأن معرفتی آن است که علوم مختلف مربوط به نظر و عمل را در  بدیهی و کلی

دهد. درواقع عقل عملی با موادي که عقل نظري آماده کرده است، پاي  ان قرار میاختیار انس
در حوزه معرفتی مربوط به عمل نهاده، در آنجا نیز با علومی درباره جهات و دالیل تحسین 

  کند. بخش ایفا می کردهاي انسان، نقشی معرفت و تقبیح و منفعت و زیان عمل
) یا 17، ص1369ه اعمال ظاهري (ر.ك: اتکینسون، اخالق نیز به عنوان علمی که دربار

) یا امري مشتمل بر هر دو حوزه 51تا]، ص مسکویه، [بی ملکات درونی انسان (ر.ك: ابن
) به مدح و مذمت پرداخته، درستی و نادرستی کنش و منش را 22، ص1385(مطهري، 
رو عقل  این ت؛ ازتردید مربوط به حوزه عمل و مبتنی بر عقل عملی اس کند، بی تبیین می

توان پایه بنیادین اخالق به شمار آورد که کارکردي معرفتی براي ترك و انجام  عملی را می
سید شود  سازد. بنابراین می فعل اخالقی دارد و معرفت به خوب و بد اخالقی را مهیا می

تی را در زمره کسانی انگاشت که به شأن معرفتی عقل عملی قائل بوده، عاملی (ره)مرتضی
عقل عملی به عمل منتهی   دهند، هرچند در نهایت این معرفت مستقیم به عقل عملی نمی

  خواهد شد.
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هاي نفسانی و علوم  گذاري عقل جنبه بازدارندگی و محافظت از بدي دلیل نام
آیند (شریف  دهنده عقل به وجود می اي است که در پی تحقق علوم تشکیل استداللی
همه مردم را در برخورداري از عقل، برابر  (ره)سید مرتضی). 123-121، ص1411مرتضی، 

، 1405داند (همو،  و مزیت برخی افراد همچون پیامبران بر دیگران را در علومی دیگر می
  ).277، ص1ج

دهنده عقل، علوم  وي در بعد نیازمندي به عقل، بر این باور است که علوم تشکیل
لوم دیگر را فراهم و مکلَّف را قادر به انجام آوردن ع دست اي هستند که امکان به بدیهی

  ).322و  277، صص2 کنند (همان، ج درست تکالیف می
دهنده جایگاه عقل در اعمال  خوبی نشان گذاري و جنبه نیازمندي به عقل، به وجه نام

است که اخالق بخش بزرگی از این اعمال را شامل  (ره)سید مرتضیانسانی در نظرگاه 
سادگی سر فرود  انسان در برابر دستورها و باید و نبایدهاي نامعقول به شود. اساساً می

سازي معرفتی براي عمل به  هاي نفسانی و زمینه آورد و با بازدارندگی عقل از بدي نمی
تکالیف اخالقی به عنوان یکی از تکالیف اختیاري مربوط به انسان است که رسیدن به 

  شود.  میسر میسعادت به عنوان هدف نهایی اخالق را 
کردن عقل را به عنوان منبعی مستقل با ماهیتی منطقی  توان لحاظ درباره جایگاه عقل می

ویژه در  اش فاصله گرفته است را در مکتب بغداد به که از نگاه قدسی و ابزاري گذشته
/ مدرسی طباطبایی، 305، ص1375پیدا کرد (ر.ك: امیرمعزي،  (ره)سید مرتضیاندیشه 

بر حجیت عقل منطقی  (ره)سید مرتضی). 163، ص1387/ مادلونگ، 215-205، ص1386
تر  به عنوان منبعی مستقل تأکید فراوان دارد و داللت آن را از داللت دیگر منابع قوي

، 1409کشد (شریف مرتضی،  شمارد و بر موارد ناسازگار با دالیل عقلی خط بطالن می می
شرعی آنجا که دلیل نقلی وجود ندارد ). عقل در شناخت و کشف احکام 109 - 107ص

کننده  حجت است و در جایی که دلیل عقلی و نقلی هر دو وجود دارد، دلیل نقلی تأکید
  ).104، ص1391/ اسعدي، 210، ص1، ج1405شود (همو،  دلیل عقلی شمرده می
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آید  ترین منبع معرفتی در اخالق به شمار می عقل مهم (ره)سید مرتضیبنابراین در نگرش   
توان پذیرش آن را به مثابه نخستین گام براي شناخت و در نتیجه توانایی بر انجام  و می

تکالیف اخالقی دانست. دیگر منابع معرفتی اخالق نیز اعتبارشان را از عقل گرفته، در رتبه 
گیرند؛ به دیگر سخن عقل نخستین منبع معرفتی به  شناسی اخالقی قرار می بعدي معرفت

کند و از این حیث وحی در رتبه دوم  وحی را شناخته، آن را تأیید می آید که شمار می
  شناسی قرار گرفته، هرچند پس از تأیید داراي استقالل در مراجعه خواهد بود. معرفت

  حسن و قبح ذاتی و عقلی. 4
توان به  ویژه معناي حسن و قبح می )، بهMoral Semanticsدر بعد معناشناسی اخالق (

در تقسیم افعال ذیل باب عدل الهی رجوع کرد. ایشان بر این باور  (ره)مرتضیسید گفتار 
اي از افعال صفتی زاید بر حدوث خود ندارند؛ نظیر افعال فرد ساهی یا  است که دسته

گیرد که یا فاعل  ها تعلق می اي عالوه بر حدوث صفتی زاید نیز بدان شخص خوابیده و پاره
اند که در این صورت استحقاق مدح و ذمی از سوي  شده این افعال به انجامشان مجبور

دهد که در این صورت فعل به  آید یا فاعل آنها اختیاراً فعل را انجام می عقال در نظر نمی
شود؛ به عبارتی اگر  خودي خود استحقاق مدح و ذم را یافته، متصف به خوبی یا بدي می

اگر مستحق ذم عاقالن شود، بد شده از سوي عاقالن مذمت نشود، خوب و  فعل انجام
  خواهد بود. 

تقبیح یا عدم تقبیح افعال از سوي  سید مرتضیبنابراین معناي حسن و قبح در دیدگاه 
). البته شایان ذکر است که وي بر خالف 306، ص1381عاقالن است (شریف مرتضی، 

م و حسن و که فعل سهويِ بدون علم و قصد را متعلق مدح و ذ ابوهاشمو  ابوعلیدیدگاه 
هستند، هرچند  دانند، بر این نظر است که افعال سهوي گاهی خوب و گاهی بد  قبح نمی

دهنده تفکیک حسن  ). این گفته نشان475بدي این افعال سزاوار مذمت نیست (همان، ص
و قبح فاعلی و فعلی است که گاهی مدح و تحسین عقال به فعل، گاهی به فاعل و گاهی 

  گیرد. یهم به هر دو تعلق م
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به جاي اینکه فعل خوب را شایسته مدح  (ره)سید مرتضیتوان گفت که  همچنین می
کند و این موضوع به تقسیم  معرفی کند، آن را فعلی که سزاوار مذمت نیست، قلمداد می

گردد که وي فعل مباح را در زمره افعال خوب  بازمی (ره)سید مرتضیافعال خوب از منظر 
)؛ چراکه انجام فعل مباح سزاوار مذمت نیست و تعریف 307گنجانده است (همان، ص

گیرد؛ در حالی که اگر تعریف فعل خوب را فعل مورد تحسین عاقالن  خوبی را دربر می
گنجاند؛ زیرا افعال مباح توانست فعل مباح را در زمره افعال خوب ب کرد، دیگر نمی تلقی می

از حسن وقبح را در اینجا  (ره)سید مرتضیتوان مراد  شایسته مدح نیستند. هرچند می
دانست که عبارت از جواز یا منع اخالقی است و با این تفسیر حسن » نادرست«و » درست«

دربردارنده واجب، مستحب و مباح است که منعی اخالقی ندارند در صورتی که استحقاق 
  ).1386شد (ر.ك: جوادي و اترك،  دح تنها واجب و مستحب را شامل میم

توان اعمالی دانست که مورد ذم/ تقبیح یا عدم  بدین سان خوب و بد اخالقی را می
گیرند و شمول این تقسیم نسبت به فعل و فاعل، در نگاه نخست، به  تقبیح عاقالن قرار می

دهد و تحسین فاعل را منوط به انگیزه  ن مینوعی اهمیت فعل و انگیزه را در اخالق نشا
  کند.  وي قلمداد می

قائل به حسن و قبح ذاتی است و  (ره)سید مرتضیشناختی حسن و قبح،  در بعد هستی
باره  هاي خود در ابواب مختلف کالمی را بر آن استوار کرده است. دراین بسیاري از استدالل

آید، نزد خداوند نیز چنین  و بد به شمار میکند که آنچه در عقول ما خوب  وي تصریح می
است و علم به حسن خوبی و قبح بدي با اضافه به عالمان، مختلف نشده و از این جهت 

، 1405تفاوتی میان علم قدیم خداوند و علم حادث مخلوقات نیست. (شریف مرتضی، 
  ).177، ص3ج

، هرچند در حقیقت، آن وي بر این باور است که اعتقاد به بدي براي بدبودن کافی است
اذعان » علم به بدي امور بد«). همچنین در شرطیت 320، ص1381شیء بد نباشد (همو، 

کند که چه بسا افراد با اعتقاد به حسن یک چیز که در حقیقت بد است آن را مرتکب  می
به حسن و  (ره)سید مرتضی). این سخنان گویاي اعتقاد 315شوند یا بالعکس (همان، ص
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یابی به  ی اشیاست که ممکن است افراد در شناسایی آنها در مقام عمل و مصداققبح ذات  
  خطا رفته، آنچه را در حقیقت حسن است، قبیح یا بالعکس برشمرند.

شناسی اخالقی باید به وظیفه معرفتی خود که عمل طبق  طبق این گفته در معرفت
األمر صادق نباشد  واقع و نفساعتقادمان باشد عمل کنیم، هرچند این تصدیق معرفتی ما در

)Laurence, 1985, pp.5-8بودن یک معرفت، اعتقاد به  ). به دیگر سخن براي موجه
توان بر اساس اعتقاد به خوبی یک معرفت، عمل نمود. این  کند و می خوبی آن کفایت می

توان یک باور یا معرفت را موجه و  مقوله در اخالق باور هم مطرح است که چگونه می
  بنایی براي عمل قرار داد. م

شناختی حسن و قبح معتقد است حسن و قبح،  درباره بعد معرفت (ره)سید مرتضیاما 
هایی  طورکلی ایشان بدي عقلی است و عقل در شناخت افعال خوب و بد خودکفاست. به

 اند نیز کاشف از حکم عقل دانسته و معتقد است که عقل چه اجماالً را که در نقل بیان شده
در  سید مرتضی(ره)و چه تفصیالً قادر به شناسایی افعال خوب و بد است و این نگرش را 

تقبیح ابتدایی قتل بچه  سید مرتضیبندد؛ براي مثال  تفسیرهاي دینی خود فراوان به کار می
را به دلیل عدم شناخت دلیل خوبی قتل  (ع)و حضرت خضر (ع)موسیدر ماجراي حضرت 

از نظر عقلی دانسته، در پاسخ به اینکه چرا خداوند حیات بچه را بدون قتل و درد به پایان 
  کند: نرسانید و آیا بر این مسئله قادر بود؟ دو دلیل عقالنی ارائه می

قتل این  گردانی آنها از کفر تنها با خداوند علم داشت که تثبیت ایمان والدین و روي .1
 بچه میسر خواهد شد.

خداوند در قتل یا فوت بچه مخیر و بر هر دو قدرت داشت و تحقق قتل هنگامی که با  .2
اعواض فراوانی همراه شود گو اینکه هیچ رنج و دردي نیست، بلکه نفع و احسان در 

  ).180–179، ص3، ج1405کار است (شریف مرتضی، 
ها یعنی افعال سزاوار  که علم به قبح بدي گوید هاي نقلی می در توضیح کاشفیت بدي

ها و کفران نعمت و  مذمت، گاهی بدیهی است؛ نظیر علم اجمالی به بدي ظلم و امر به بدي
-309، ص1381شود (همو،  شود یا نمی گاهی اکتسابی. اکتسابی نیز یا بر آن استدالل می
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ند، تفصیل داده، جنبه ک الجمله تأیید می )؛ به دیگر سخن شرع نیز آنچه را عقل فی310
کاشفیت حکم عقل را دارد. گفتنی است مراجعه به شرع نظیر تفصیل در کشف عادات و 

). 326، ص1411باشد (همو،  گاه مخالف عقل نمی تجارب و خبردادن از آنهاست که هیچ
هاي عقلیِ غیر قابل تغییر و قابل تغییر، علت  هاي نقلی و بدي ها به بدي وي با تقسیم بدي

هاي عقلی تفصیالً  دارد که علت بدي بدي ي  آن را در اجمال و تفصیل دانسته، بیان میبد
بودن مفسده آنها، براي عقل تفصیالً  هاي نقلی با وجود معلوم  معلوم است؛ اما علت بدي

  ).312-311، ص1381معلوم نیستند (همو، 
هاي عقلی به مجرد  دياي از ب شمرد: پاره هاي عقلی را دو گونه برمی ایشان علم به بدي

آید؛ مثل  اینکه فعل مورد نظر را مصداق آن بدي قلمداد کنیم، علم به قبحشان نیز پدید می
بودن آن، علم به قبحش نیز پدید آمده  بودن یک فعل که به مجرد علم به ظالمانه علم به ظلم

م و کذب را کند و ظل غیر قابل تغییر معرفی می (ره)سید مرتضیهایی را  است. چنین بدي
  خواند. مصداق بارز چنین مواردي می

هاي غیر قابل تغییر  هاي عقلی قابل تغییرند و تا زمان انتساب آنها به بدي اما برخی بدي
توان علم به قبحشان پیدا کرد؛ نظیر دفع ضرر یا جلب منفعت که عالوه بر علم به  نمی

شود. در  د، بدي آنها فهمیده نمیبودن آنها دانسته نشو جلب منفعت و دفع ضرر تا ظالمانه
ها خللی معرفتی را به دنبال  نبودن علم در برخی از بدي تفصیلی سیدنهایت از دیدگاه 

توان علم به قبح آنها را  هاي تفصیلی و غیر قابل تغییر می نداشته، با بازگشت آنها به بدي
  ).312موجه کرد (همان، 

حسن و قبح ذاتی و اذعان به ادراك آن توسط با تکیه بر  (ره)سید مرتضیرسد  به نظر می
عقل (حسن و قبح عقلی) به صورت تفصیلی یا اجمالی، عقل را یگانه منبع معرفتی در 

هاي معرفتی همچون شرع، تجربه و  اخالق و شناسایی خوب و بد افعال تلقی کرده و راه
که شرع را بتوان  مانند آن را کاشف از احکام اجمالی عقل برشمرده است. البته همین نظر

اي معرفتی در اخالق دینی است که اخالق  هاي معرفتی انگاشت، توسعه در زمره راه
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توان بر غناي اخالق دینی  اي نبرده است و در صورت پذیرش آن می سکوالر از آن بهره  
  کم در این بعد معرفتی تأکید کرد.  نسبت به اخالق سکوالر دست

ی به قابل تغییر و غیر قابل تغییر و ذکر علم بدیهی و هاي عقل بندي بدي همچنین تقسیم
هاي دسته  ها به بدي هاي عقلی و بازگشت علم به دیگر بدي بدون واسطه به برخی از بدي

 Moralشناسی اخالقی ( نخست، اشاره به امکان تحقق معرفت در معرفت

Epistemology.دارد (  
هاي  معرفت به احکام و گزارهشناسی اخالقی با این پرسش مواجهیم که  در معرفت

  پذیر است یا خیر؟ آید و اصوالً چنین معرفتی امکان اخالقی چگونه پدید می
توان یک مبناگراي اخالقی خطاب کرد. مبناگروي  را می (ره)سید مرتضیاز طرفی 

)Foundationalismشناسی است که درباره  ) یک از نظریات کهن در حوزه معرفت
برخی از موارد توجیه،  کند: دارد دو سطح را براي توجیه بیان میتوجیه معرفتی بیان می
اند،  اند؛ در حالی که موارد دیگر، همگی توجیه استنتاجی یا غیرمبنایی مبنایی یا غیراستنتاجی

، 1385، موزر و مولدروشود (اي که توجیه آنها سرانجام از توجیه مبنا ناشی میگونه به
قبح ظلم و کذب و حسن عدل و  (ره)سید مرتضینگرش  ). احکام مبنایی در162-161ص

هاي اخالقی به شمار  اي توجیهی براي دیگر معرفت  صدق است که بدیهی بوده، پایه
  آیند. می

) وجود دارد که Coherenceismگروي ( البته در برابر دیدگاه مبناگروي، نظریه انسجام
اي از باورها براي توجیه  جموعهاي میان خود و م معتقد است یک باور در رابطه دوسویه

الثبوت وجود ندارد، بلکه هر باور  اي از باورهاي خودموجه و بدیهی قرار گرفته، اساساً دسته
رسد با توجه به اصول  ممکن است در شمار باورهاي موجه یا ناموجه قرار گیرد. به نظر می

نیز در زمره قائالن  (ره)یسید مرتضاعتقادي اسالم و نظام تفکر شیعی، دیدگاه مبناگروي که 
هاي  گنجد، از قوام و استحکام بیشتري برخوردار باشد؛ چراکه با این وصف پایه آن می

نظري تفکر دینی نیز ممکن است ناموجه بوده، از طرفی همواره در برابر اثبات قرار گیرد. 
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ه گیري سایر باورها شده، به نوعی چه بسا به تسلسل و در نتیج این مطلب سبب عدم شکل
  ).1385توقف فکري بینجامد (ر.ك: کشفی، 

 Generalشناختی ( گراي معرفت را یک عام (ره)سید مرتضیبا توضیحات پیشین باید  

Epistemologicalشناختی در اخالق بر این باور  گرایی معرفت ) در اخالق دانست. عام
کرد و اساساً اي و ستبر بنا  توان معرفت اوصاف اخالقی را بر اوصافی پایه است که می
 ,O’Neillاي وجود دارد ( یابی به معرفتی اخالقی بر اساس اصولی پایه امکان دست

1996, pp.15-23 .(هاي غیر قابل  ها و بدي نیز با اذعان به وجود خوبی (ره)سید مرتضی
بودن یک عمل، علم و  تغییر مثل ظلم و کذب، معتقد است به صرف علم ظالمانه یا کاذبانه

آید و دیگر موارد غیر بدیهی با بازگشت به امور بدیهی هستند  بح آن پدید میمعرفت به ق
که علم به خوبی یا بدي آنها محقق خواهد شد. با این توضیح معرفت به اصول اخالقی را 

  توان دیگر امور را با آنها معلوم نمود.  شمرده و که می بدیهی و قابل امکان برمی
بر نوعی شهودگرایی اخالقی استوار است که ادراك  )(رهسید مرتضیضمن اینکه دیدگاه 

خصوصیات اخالقی افعال در انسان را به وسیله شهود عقلی مورد تأیید قرار داده، معتقد 
مقدم بر تجربه و  کم یکی از آنها به صورت عقلی و است ادراك مفاهیم اخالقی یا دست

  ). 51-50، ص1371گیرد (جوادي،  احساس شکل می
-Nonناگروي ( شباهت زیادي با طبیعت (ره)سید مرتضینگرش  درواقع این

naturalism) یا خردگروي (Rationalism دارد که از قرن هفدهم تا کنون نمایندگان (
گیري از مدل استدالل ریاضیات و هندسه  است. آنها بر اساس الگوي فراوانی داشته 

ول موضوعه در قضایاي ریاضی گونه که اص اقلیدسی در استدالل اخالقی معتقد شدند همان
اند؛ اصول و مفاهیم پایه اخالقی نیز داراي  اند و بنابراین همیشه صادق داراي بداهت ذاتی

  ). 100، ص1390گردد (اتکینسون،  اند و مبناي پذیرش آنها به شهود باز می بداهت ذاتی
مشترك این گرایی اخالقی نیز دالیلی براي خود دارند و فصل  هرچند مخالفان عام

رسد بداهت و  شناسی اخالقی است. به نظر می هاي بدیهی در معرفت دالیل، تردید در پایه
گرایی اخالقی بیشتر نزدیک باشد و اختالف در مسائل را اختالف در  وجدان انسانی به عام
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کم مفاهیمی هستند که به  هایی مقبول برشمرد. حسن عدل و قبح ظلم دست مصادیق، پایه  
گیرند و حجم اختالف در مصادیق آنها  خت مورد تحسین یا تقبیح قرار میصرفت شنا

  سبب تردید در چنین دیدگاهی شده است.
  رد حسن و قبح الهی. 5

پذیرد و راه معرفت به حسن و قبح را تنها عقل  بدشدن بدي با نهی را نمی (ره)سید مرتضی
  :کند؛ زیرا قلمداد می

هاي شرعی به این معناست که نهی از  بديدانستن بدي یک عمل با نهی در  .1
یک چیز، نشانه علم اجمالی به دلیل نهی است و اگر علم نباشد، نیازمند استدالل 

  ).327، ص1411براي کشف حکم هستیم نه اثبات آن (شریف مرتضی، 
اگر نهی الهی سبب بدشدن شود، نهی انسان هم باید این خاصیت را داشته  .2

  ین مطلب معلوم و بدیهی است. باشد؛ در حالی که خالف ا
اگر نهی الهی داللت بر بدي یک عمل دارد، به دلیل این است که نهی نشان  .3

از کراهت دارد و خداوند هم حکیم است و حکیم کسی است که از امور بد 
  کراهت دارد. 

اگر به صورت بدیهی علم به عمل بد مستلزم علم به علت بدي آن باشد و از  .4
رسد،  دشدن بدانیم، دیگر کفار و کسانی که نهی به آنها نمیطرفی نهی را سبب ب

  گونه نیست.  اي علم داشته باشند، در حالی که این توانند به هیچ بدي نمی
وجوب تفکر و تحقیق در معرفت خداوند و ادعاي کسی که مدعی نبوت  .5

از مواردي  -شده در نفس به دلیل ترس حاصل -گردانی از آن است و بدي روي
-319، ص1381خوبی و بدي آن قبل از سمع قابل فهم است (همو،  است که

322.( 

هاي اخالقی به امر الهی،  شناختی مفاهیم و گزاره این ادله عالوه بر انکار وابستگی هستی
هاي اخالقی به اوامر و نواهی خداوند را نیز کامالً رد  وابستگی معرفتی مفاهیم و گزاره

توان  شمرد. گفتنی است یکی از تقریرهایی که می عقل برمیکرده، تنها راه شناخت آنها را 
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شناختی امر الهی  هاي اخالقی ارائه کرد، تقریر معرفت در تحلیل مفاهیم و گزاره
)Epistemological Account of the Divine است. قائالن به این دیدگاه معتقدند (

ب و خطا یا به عبارتی، الزام اگر امر و نهی خدا نباشد، راه فهم مصادیق خوبی و بدي، صوا
و ارزش امور به روي انسان بسته خواهد بود؛ یعنی بر فرض که به لحاظ معناشناختی، 
معناي خوبی و بدي و باید و نباید فهمیده شود، اما مصادیق آنها را فقط از طریق امر و نهی 

  توان فهمید. خدا می
ر الهی، اخالقاً خوب باشند، اما توضیح اینکه ممکن است اعمالی بدون وابستگی به اوام

بودن  توانیم آنها را شناسایی کنیم و نسبت به خوبِ اخالقی ما فقط به واسطه اوامر الهی می
توان از این تقریر داشت، این است که  آنها شناخت پیدا کنیم. یکی از تفاسیري که می

 ,Harris, 2003توانند به دانش اخالقی دست یابند ( ها بدون اوامر الهی نمی انسان

p.10.(  
به بیان دیگر هر راهنمایی ارزشی باید مورد شناسایی قرار گیرد تا مفید واقع شود. حال 

گوییم احکام و اصول ارزشی در متن واقع، متّکی به اراده  باید توجه داشت که گاهی می
یا اراده و گوییم شناخت آنها متوقف بر امر و نهی  خداوند یا امر یا فعل او هستند و گاه می

فعل خداست. مورد نخست، ناظر به واقع و مقام ثبوت است و مورد دوم ناظر به معرفت و 
مقام اثبات است و دومی مستلزم اولی نیست؛ یعنی ممکن است کسانی باشند که 

هاي اخالقی را ذاتاً مستقل از امر و نهی و اراده و فعل خدا بدانند، اما براي شناخت  ارزش
  هاي دینی بدانند. اي از آنها خود را نیازمند گزاره کم پاره دست

هاي  هاي بنیادي، عقلی و شناخت ارزش بسیاري از علماي شیعه معتقدند شناخت ارزش
کم بخش زیادي از آنها شرعی است. در حقیقت، حجیت شرع برگرفته از  فرعی یا دست

واهد بود؛ اما پس از هاي بنیادینی است که اتخاذ آنها از خود شرع مستلزم دور خ ارزش
توان به دلیل ناتوانی عقل در فهم مصادیق برخی از امور، شرع را راهنماي  اثبات شرع می

/ 340ـ339، ص1405ها به حساب آورد (ر.ك: طوسی،  ها و بدي خوبی  خود براي معرفت
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، 1405/ مقداد، 163، ص1426و  55ـ53، ص1413/ حلّی، 197، ص1407طوسی،   
  )260ـ254ص

توان گفت که اخالق بدون خدا ممکن نیست؛ اما باید توجه داشت که  معنا میبه این 
توانند اخالقی بنیان گذارند یا اصول فرعی  مفهوم این سخن آن نیست که غیردینداران نمی

اخالق خاص خود را داشته باشند، بلکه مقصود این است که چنان اخالقی ناقص است و 
ها را در این مسیر  تواند انسان زیرا تنها اخالقی می تواند به اهداف خود دست یابد؛ نمی

ریزي شده باشد  پیچیده و خطرناك راهنمایی کند که بر اساس اطالعات متقن و صحیح پایه
و این اطالعات در دست بشرِ بریده از خدا نیست و امیدي هم به حصول آن وجود ندارد 

  ).16-15، ص1378/ صادقی و دیگران، 269-268، ص1391(صادقی، 
گامی فراتر از عالمان شیعه برداشته، گو  (ره)سید مرتضیرسد  با وجود این به نظر می

داند، بلکه آن را با دلیلی عقلی  اینکه حسن و قبح شرعی را به هیچ وجه داراي اصالت نمی
بودن آن به دلیل صدور از  که همان دلیل سوم از دالیل مذکور باشد، توضیح داده، بر عقلی

  فشارد. پاي می سوي حکیم
  نظر و تحقیق؛ ابزار عقالنی در معرفت اخالقی. 6

رسد  یابد. به نظر می نظر همان فکر است و معنا و مفهوم فکر را نیز هر کس از درون می
آید. مؤید  توان نظر را همان اندیشیدنی دانست که از ترتیب اعتقادات و ظنون پدید می می

نهفته است که به عقیده وي نظر،  (ره)سید مرتضیاین مطلب هم در تعریف نظر از سوي 
شدن به چیزي از روي  تأملی است که متضمن ترتیب اعتقادات یا ظنون به منظور واقف

  ).158، ص1411و  287و  269، صص2، ج1405اعتقاد یا ظن است (شریف مرتضی، 
ت همسو با معتزلیان به حکم عقل، نظر و تأمل را براي کسب معرف (ره)سید مرتضی

ها هنگامی که اختالفات در ادیان و سخن بیشتر آنها درباره  کند که انسان واجب و ادعا می
اهللا را بر خود  وجود خداوندي در عالم را ببینند، با توجه به برخی احکام عقلی، معرفت

  دانند. واجب و ترك آن را موجب عقاب می
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وي ایجاد نکند، ممکن است  به نظر وي اگر اموري از بیرون، این ترس و انگیزه را در 
ها برایش ایجاد شود. اگر این نیز واقع نشود، ممکن است از  از درون خودش این نشانه

کالمی است که خداوند در » خاطر«این ترس در وي ایجاد شود. » خاطر«طریق ایجاد 
 هایی است که به واسطه آنها ترس از ترك استدالل کند که شامل نشانه گوش عاقل ایجاد می

-171، ص1411و  128، ص1، ج1405شود (شریف مرتضی،  در قلب و عقل ایجاد می
179.(  
کند که اگر فکر و تحقیق در معرفت خداوند را به دلیل جلوگیري از ضرر  او اضافه می 

به وجود  -از طرق مختلف و امارات گوناگون -بدانیم، پس قطعاً ترس از ضرر براي عاقل
کند  سازد یا شخصی که بر نفس خویش فکر می ر رهنمون میآید و فرد را به وجوب نظ می

شود هم نظر  گاه بیمناك می یابد و آن هاي نعمت خداوندي را درمی و آثار صنع الهی و نشانه
  ).172-171، ص1411شود (همو،  بر او واجب می

تأمل و تحقیق در راه معرفت خداوند اولین واجب است؛ چراکه واجبات بر دو قسم 
قلی هستند و واجبات سمعی قطعاً متأخر از نظرند و واجبات عقلیِ مشتبه نظیر سمعی و ع

شکر نعمت و قضاي دین و بازگرداندن امانت هم باز قبل از علم به نعمت و دین و امانت 
بودن شرایط تأمل و  در صورت کامل (ره)سید مرتضی). 171ناممکن هستند (همان، ص

داند. نظیر استدالل در حدوث اجسام علم  با فکر میآور و علمی مطابق  تحقیق، آن را علم
بودن آنها را به دنبال دارد و شدت یا کاهش فکر بر علمِ حاصل از آن هم  به حادث

تأثیرگذار است. نظیر ایجاد درد از زدن که هر مقداري زدن شدت داشته باشد درد هم 
  ).161شدیدتر است (همان، ص
هاي شناخت و کشف احکام اخالقی دانست و  توان یکی از راه نظر و تحقیق را می

هاي بشري از جمله معارف  وجوب عقلی آن در شناخت خداوند، مناطاً در دیگر معرفت
شدن یک معرفت از  اخالقی نیز جاري است. افزون بر اینکه در حوزه اخالق باور، ساخته

) و 440، ص1381آید (الك،  شدن یک باور به شمار می نظر و تحقیق یکی از ارکان اخالقی
از آنجا که باور به خداوند در حوزه اعمال ارادي و اختیاري انسان قرار گرفته، لذا در زمره 
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کارگیري  کردن در این باور اساسی، مستلزم به بندي شده، اخالقی عمل فعل اخالقی دسته  
  نظر و تحقیق است. 

ناشی از دفع همچنین حکم عقلی به وجوب نظر و تحقیق براي معرفت خداوند را که 
هاي مهارتی و  ضرر محتمل یا خاطر است، به دلیل کاربردنداشتن و ارتباط در حوزه

توان آن را نخستین الزام اخالقی بر گردن انسان  برخاستگی از اختیار و تفکر و اندیشه، می
  گیرد. هاي اخالقی قرار می یابی به دیگر معرفت به شمار آورد که خود راهی براي دست

توان  سو اگر مبناي حکم عقلی در وجوب نظر ترس از ضرر و عقاب باشد، میاز دیگر 
) یا به تعبیري Consequentialismگروانه ( الزام اخالقی نظر و تحقیق را الزامی نتیجه

) تلقی کرد که براي رسیدن به غایتی معلوم (رهایی از Teleologisimگروانه ( غایت
اما اگر الزام آن در اثر مشاهده آثار صنع الهی و عقاب) عقل حکم به وجوب آن کرده است؛ 

) است که تنها براي Deontologismگروانه ( براي اداي شکر منعم باشد، الزامی وظیفه
هاي مثبت خود فعل  شکر از منعم و بعد از حصول نتایج و آثار مثبت منعم به دلیل ویژگی

  پذیرد. صورت می
ظر به غایت و نتیجه یک عمل تعریف کرده، به گروانه ارزش اخالقی را نا نظریات نتیجه

آمده از آن هستند؛ به بیان دیگر این نظریات تنها حسن فعلی  دست دنبال بیشترین خیر به
گذاري خود  گروانه، ارزش هاي وظیفه اند. در مقابل نظریه ناظر به نتیجه را مد نظر قرار داده

کنند و  شدن یک فعل لحاظ می ارزشیرا تنها معطوف نتیجه نکرده، امور دیگر را نیز در 
  انگارند.  هاي خوب یا بد می خود فعل داراي ویژگی

گروانه با توجه به اینکه خیر معطوف به چه کسی باشد، به سه نظریه  نظریات نتیجه
) Utilitarianism) و سودگروي (Alturism)، دیگرگروي (Egoismخودگروي (

کنند (فرانکنا،  ه خود، دیگران و همگان قلمداد میترتیب خیر را متوج شوند که به تقسیم می
بودن وجوب نظر و تحقیق، از نوع  گروانه رسد نتیجه ). بنابراین به نظر می49-45، ص1389

خودگروي است؛ چراکه براي دفع ضرر از خود فرد واجب شده است که منفعت و خیر 
  آورد. شخصی را به ارمغان می
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ن واجب معرفتی با استفاده از حکم عقلی، نشانه همچنین وجوب نظر به عنوان نخستی
ها و ابزارهاي معرفتی  هاي اخالقی نسبت به دیگر روش تقدم عقل در یافتن احکام و گزاره

کم در  بودن آن بر دین دست بودن این وجوب استقالل عقلی اخالق و مقدم است و اخالق
با توجه به آموزه کالمی نظر و  رساند. ضمناً هاي اخالقی را به اثبات می اي از گزاره پاره

ها اذعان کرد و حریم  کردن دامنه اخالق تا باورها و معرفت شود به گسترده تحقیق، می
  هاي تفکر و اعتقاد گسترش داد.  اخالق را تا حوزه

  نقش علم در معرفت عقلی در اخالق   . 7
درباره علم اشاره کرد. وي  (ره)سید مرتضیشود به دیدگاه  در ادامه بحث نظر و تحقیق می

گوید: علم آن چیزي است که  علم را بدیهی دانسته، اما در عین حال در تعریف آن می
  مقتضی سکون نفس و آرامش خاطر عالم نسبت به آن چیزي است که فراگرفته است.

آید. وي علم و  البته تنها در صورت اعتقاد به معلوم است که سکون نفس پدید می 
انگارد؛ عالوه  معنا می قابل تفکیک ندانسته، عالمِ غیرمعتقد و معتقد غیرِعالم را بیاعتقاد را 

بر اینکه اگر علم از جنس اعتقاد نباشد یا ضد آن است یا مخالف آن. اگر ضد باشد امکان 
داند و  جمع علم و اعتقاد میسر نیست؛ در حالی که عالم خود را معتقد به معلومات خود می

» بودن عالم«عتقاد باشد نباید با یک ضد هر دو منتفی شوند؛ در حالی که نفی اگر مخالف ا
  ).154، ص1411وي نیز هست (شریف مرتضی، » بودن معتقد«از یک شخص مستلزم نفی 

علومی که با سبب یا بدون سبب واقع شده و بر  -وي با تقسیم علوم، به علوم بدیهی
 -و علوم اکتسابی -توان آن را از خود دور کرد استدالل عالم بر آن متوقف نیستند و نمی

شوند و  علومی که با تفکر و تحقیق یا بدون آن واقع شده و با ورود شبهه از عالم نفی می
ها و استمرار بر آنهاست که سکون نفس را نسبت به علم همراه دارد  عالم با تقویت انگیزه

با توجه به وجوب تأمل ) معتقد است 276، ص2، ج1405و  156-155(ر.ك: همان، ص
شود نیز فعل بندگان خواهد  در معارف به عنوان فعل بندگان، علوم و معارفی که حاصل می

  بود. 
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بندي، علوم اکتسابی را به دلیل برخاستن از مقاصد و  طبق این تقسیم (ره)سید مرتضی  
ها و احوال انسانی فعل بندگان دانسته، اما علوم بدیهیِ قطعی را فعل الهی و علوم  انگیزه

، 1411بدیهی مشکوك را قابل استناد به فعل الهی و فعل بندگان قلمداد کرده است (همو، 
). اعتقاد به معرفت اکتسابی و رد 22، ص1ج، 1363م  167-165و 157 -156صص

–113، ص1، ج1405معرفت فطري با توجه به رد قدم ارواح و انکار عالم ذر (ر.ك: همو، 

در  (ره)سید مرتضی) شاخصه اصلی تفکر 25–20، ص1، ج1403و  29، ص4و ج 115
ت شناختی است؛ بنابراین تنها علوم و معرفت اکتسابی است که قابلی مباحث معرفت

کنند؛ چراکه فعل انسان هستند که برخاسته از اختیار و اراده  گذاري اخالقی را پیدا می ارزش
اند و استحقاق ذم یا عدم ذم عقال را در پی دارند و از پس  هاي انسانی و مقاصد و انگیزه

اند. عالوه بر اینکه با این دیدگاه، انسان را تنها در برابر معارف  تفکر و نظر پدید آمده
اکتسابی خود داراي مسئولیت اخالقی دانسته و وي را در این کسب معرفت موظف به 

دهد.  کند؛ مبنایی هم براي توجیه علوم اکتسابی ارائه می سکونی نفسانی و آرامش خاطر می
هاي اخالقی است که از نظر  ها از جمله معرفت آوري و اعتقاد به معرفت این مبنا همان علم

تفکیک از یکدیگر نیستند و اعتقاد هم براي قبح بدي یا حسن خوبی  قابل (ره)سید مرتضی
، 1381اي دیگر باشد (ر.ك: همو،  کند، هرچند واقعیت وضع به گونه یک فعل کفایت می

در اخالق باور انکار استلزام علم با یقین  (ره)سید مرتضی  ). به بیانی دیگر دیدگاه 320ص
  کند. سئولیت انسان در قبال آن کفایت میاست و اینکه اعتقاد در حوزه باور و م

  نقش وحی در معرفت اخالقی . 8
ملک فی  جهةالکالم الخفی من «عبارت است از: (ره) سید مرتضیتعریف وحی از نگاه 

). به باور او در عقلیات نیازي به وحی 288، ص2، ج1405(همو، » حق نبی فی حال الیقظۀ
ها به پیامبران و وجوب ارسال وحی  و امام و رسوالن الهی وجود ندارد؛ اما نیازمندي انسان
اجمال از آنها آگاهی دارد و براي  طور از سوي خداوند تنها در امور شرعی است که عقل به

). عقل انسان در معارف و عقاید 40، ص1387یل امور نیازمند شرع است (همو، تفص



معرفت یمبان   

شناخت

اخالق با تأک ی

بر اند دی

کالم يهاشهی

مرتض دیس ی

 79 ی

  

 

توان  بنیادین دینی هیچ نیازي به سمع ندارد و اصالً پیش از پذیرش توحید و عدل نمی
  ). 127، ص1ج، 1405 ،هموحجیت وحی را پذیرفت (

حی و تنبه از عقل در معرفت خداوند مستقل بوده، نیازي به و (ره)سید مرتضیاز دیدگاه 
سوي رسوالن و امامان ندارد. استناد به ادله سمعی براي کسب معرفت مستلزم دور است و 
شناخت امام در گرو معرفت به خدا و مباحث توحید است و تنبیه امام تا زمانی که امامت 

  ).128-127، ص1او عقالً به اثبات نرسیده است فرقی با دیگران ندارد (همان، ج
ها به پیامبران را  یین ضرورت ارسال پیامبران با وجودي که نیازمندي انسانایشان در تب

کند، انجام این تکالیف شرعی را شرط انجام تکالیف عقلی  محدود به حوزه امور نقلی می
توان گفت که خداوند علم دارد که مکلفان در انجام واجبات  گوید می وي می *داند. می

مکن است بدي را اختیار کنند یا در انجام واجب قصور هاي عقلی م عقلی و دوري از بدي
کند تا براي انجام واجب و ترك بدي انگیزشی باشد؛  رو تکالیف را اعالم می بورزند، ازاین

هاي عقلی دوري  تواند از بدي به عبارت دیگر انسان با انجام این تکالیف نقلی است که می
  کرده، واجبات عقلی را به جا آورد. 

براي رد ودیعه،  -مثالً -بودن نماز در پاسخ به چگونگی لطف (ره)د مرتضیسیالبته 
گوید که مجانست و نسبت ظاهري میان لطف و فعل متأثر از آن شرط نیست، هرچند  می

آید. از طرفی  بودن لطف در انجام یک عمل، خود نسبت و مجانست به شمار می انگیزاننده
ء و تأثیر آن در افعال دیگر نیز الزم نیست و بودن یک شی علم تفصیلی به چگونگی لطف

تنها علم اجمالی به اینکه علت وجوب تکالیف شرعی براي انجام واجبات عقلی و پرهیز از 
کند (همو،  هاي عقلی است و خداوند آنها را بیهوده وضع نکرده است، کفایت می بدي

  ).327 -326، ص1411
ی از پیامبران را براي تأکید به شدن برخ حتی مبعوث (ره)سید مرتضیبدین جهت 

شمارد. البته وي  واجبات عقلی ممکن دانسته، دلیل آن را تأثیر بیشتر بر انجام این امور برمی

                                                
 تکالیف الشرعیة الطاٌف فی تکالیف العقلیة. *
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این مسئله را دلیلی بر حسن بعثت نه وجوب آن دانسته، تنها علت وجوب بعثت را تفصیل   
). 323-324د (همان، صخواند که عقل اجماالً نسبت به آنها آگاهی دار اي می امور شرعی

گویند: بعثت  او در پاسخ به گفته کسانی که فرستادن پیامبران را امري عبث تلقی کرده، می
پیامبران یا موافق عقل است که عقل خود تعالیم را شناخته و نیازي به نبی ندارد یا مخالف 

ست و امور گوید: بعثت انبیا موافق عقل ا عقل است که امور مخالف عقل باطل هستند، می
پذیر است که در این  اند: یا علم تفصیلی به آنها براي عقل امکان موافق عقل دو قسم

صورت به بعثت نیازي نیست یا عقل توانایی علم اجمالی به آنها را دارد، اما علم تفصیلی 
کند، بد  به آنها نیازمند شرع است؛ به عبارتی عقل آنچه که انسان را به بدي دعوت می

خواند؛ اما اینکه افعال دربردارنده  دارد، واجب می آنچه انسان را از بدي باز می دانسته،
  کند.  کدامین ویژگی هستند را شرع به عقل معرفی می

هم  -که برخی آنها را عقالً قبیح دانستند -نماز و صوم و طواف (ره)سید مرتضیبه اعتقاد 
زمانی که نفع و غرضی داشته باشند  اگر منافع و غرضی نداشته باشند، عقالً بد هستند؛ پس

شوند و سمع هم براي این افعال منافع و مصالحی را مطرح کرده است که عقل با  خوب می
). شرع نیز 312-311، ص1381کند (همو،  بودن آنها می علم به این منافع حکم به خوب

ا دارد. گفتنی کند، تفصیل داده، جنبه کاشفیت حکم عقل ر الجمله تأیید می آنچه را عقل فی
است مراجعه به شرع نظیر تفصیل در کشف عادات و تجارب و خبردادن از آنهاست که 

). بنابراین جداي از نقش وحی در 326، ص1411باشد (همو،  گاه مخالف عقل نمی هیچ
شناخت مصادیق احکام اجمالی عقل در حوزه اخالق، نقشی انگیزشی هم براي انجام 

کند و محرکی خوبی براي انجام  اند، ایفا می عملی برخاسته تکالیف اخالقی که از عقل
  هاي اخالقی است.  ها و پرهیز از بدي خوبی

عرض قراردادن مراجعه به شرع با مراجعه به تجارب و  شایان ذکر است که با توجه هم
هاي معرفتی است و یاراي  کند که وحی یکی از راه عادات این مسئله به ذهن خطور می

در شمار منابع معرفتی را ندارد. اما اینکه اگر منبع را با مسلّمات عقلی به اثبات  قرارگرفتن
هایی در نظر گرفت که مسائل اخالقی را در خود گرد  رسیده است، یکی از سرچشمه
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بودن  شود بدان دست یافت، امکان منبع آورده، با ابزاري همچون حس و استدالل عقلی می
توان مفاد شرعی را در کبراي یک قیاس  حال اینکه می آن خالی از وجه نیست. به هر

انگاري  اخالقی قرار داد، نیز مؤیدي دیگر بر منبع  استنتاجی براي کشف یک مفهوم یا گزاره
  وحی در معرفت اخالقی است.

  نقش قرآن در معرفت اخالقی. 9
با ادعاي تواتر در اینکه پیامبر گرامی اسالم در مکه ظهور و ادعاي نبوت  (ره)سید مرتضی

ترین منبع تفکر اسالمی،  و محکم (ص)ترین معجزه پیامبر کرده است، قرآن را شاخص
الداللۀ و همان قرآن عصر نزول بدون هیچ کاستی و افزایش و به  الصدور و قطعی قطعی

خواند و علم به این موضوع  لیل آن را تواتر میشده و امروزي دانسته، د همین شکل مدون
  انگارد. الحصول می را همچون علم به شهرها و حوادث بزرگ قطعی

وي در راستاي حجیت و استحکام قرآن معتقد است خود قرآن دیگران را به معارضه و 
سید مبارزه فراخوانده است که عرب تا زمان حاضر دست به چنین کاري نزده است. از نظر 

نحوه داللت قرآن بر نبوت پیامبر، نه فصاحت و بالغت باالي قرآن و نه نظم،  (ره)رتضیم
اخبار غیبی و عدم تنافقض در آن است، بلکه وي با اعتقاد به نظریه صرفه داللت قرآن بر 

رساند؛ بدین معنا که خداوند متعال افراد را از اینکه کالمی مشابه قرآن  نبوت را به اثبات می
کند که این  آیند، از او سلب می بازداشته و علومی را که براي چنین کاري به کار می بیاورند،

یابی به آن علوم  گران است یا سلب انگیزه دست سلب علوم یا زدودن آنها از قلب معارضه
  ).36-35، ص1381و  380-360(همان، ص

ننده به قصد مؤلف ک داند و متن را داللت پذیر می از یک سو قرآن را فهم (ره)سید مرتضی
انگارد و از سوي دیگر معتقد است متن اعم از قرآن و متون ادبی معانی متعددي را دربر  می

صحت «رو براي حل معضل فهم قرآن، میان  دارد که همه لزوماً مراد مؤلف نیستند؛ ازاین
ي اصول کارگیر کند وظیفه مفسر به شود و تأکید می تمایز قائل می» اعتبار تأویل«و » تأویل

صحیح فهم متن است و هر یک از معانی محتمل که بر مبناي اصول صحیح استنباط به 
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رو  )؛ ازاین85-82، ص1393تواند مقصود مؤلف باشد (ر.ك: آرمین،  دست آمده باشند، می  
  توان با عدم فهم قرآن، منکر حجیت آن شد. نمی

ه براي کشف مسائل اخالق ترین را توان محتواي قرآن را نافذترین و متقن در نهایت می
بدیل است و محتویات آن به صورت  عملی قلمداد کرد که از جهت صدور و حجیت بی

تواند مصادیق متعددي را که بعضاً  شود. قرآن کریم می مستقیم توسط خداوند محافظت می
عقل در شناسایی آنها ناتوان است، به حیطه اخالق عملی بیفزاید؛ اما درباره نقش قرآن 

شناسی اخالق که درباره کلیات معرفتی احکام و  ویژه معرفت م در فلسفه اخالق، بهکری
 (ره)سید مرتضیاي را بر اساس سخنان  توان نکته شود، نمی هاي اخالقی صحبت می گزاره

  بیان کرد.
  نقش اخبار و روایات در معرفت اخالقی. 10

تعریف » وجود داشته باشد چیزي که امکان صدق و کذب در آن«خبر را به  (ره)سید مرتضی
خبر از خدا و صفات او و «کند و معتقد است این تعریف با اخبار همیشه صادق نظیر  می

بودن صانع این عالم و حسن  محدث«و اخبار همیشه کاذب نظیر » بد بودن ظلم و کذب
ه شود. قصد متکلم براي إخبار و نیز تطبیق آن با واقع، ولو گوینده عالم ب نقض می» کذب

نشدن آنها خبر کذب خواهد  آن نباشد، از شروط صدق یک خبر است و در صورت رعایت
  ).342، ص1411بود (شریف مرتضی، 

داند: یکی روایاتی که در نقل  روایات را از حیث اعتبار بر دو نوع می (ره)سید مرتضی
 آنها سند چندان اعتباري ندارد، مثل اخبار شهرها و حوادث بزرگ که بدون تردید

نیازند و دیگر اخباري که اتصال سند در  آورند و در حصول علم از فکر و تحقیق بی علم
آنها معتبر و ضروري است که این قسم در دل خود روایات آحاد و روایات متواتر را دربر 

، 2، ج1363و  262–261، ص2، ج1405و  443و  351-345گیرد (همان، صص می
 ).498-484ص

سنگ قرآن  وجب علم و قطع و از نظر قطعیت و داللت هموي روایات متواتر را م
داند و به نیازمندي آنها به فکر و آگاهی از صداقت مخبران تا تعدادي قابل اطمینان که  می
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کند و از سوي دیگر روایات آحاد را  رود، اذعان می گویی نمی امکان تبانی آنها براي دروغ
توانند مبناي عمل قرار گیرند  تند، شرعاً نمیداند که چون مفید علم نیس تنها موجب ظن می

  ).517، ص2، ج1376(همو، 
نداشتن خبر واحد ذاتی است و عدالت راوي موجب اعتبار آن  از نظر او حجیت 
گردد که در این صورت احتمال کذب نیز وجود دارد؛  شود و حداکثر سبب ظن می نمی

محدود به حوزه عقاید و  (ره)سید مرتضینداشتن خبر واحد در نگرش  رو حجیت این از
مباحث نظري نیست، بلکه او در حوزه عمل و استنباطات فقهی نیز خبر واحد را حجت 

اخبار آحاد عدول را قابل پذیرش  (ره)سید مرتضیداند. در بسیاري از موارد فقهی  نمی
، 2، ج1376و  202 – 201، ص1و ج 313 – 308، ص3، ج1405داند (همو،  نمی
  ).517ص
به باور وي عمل به احکام شرعی در گرو اطمینان و علم به آنهاست و مادامی که به  

حکم شرعی علم نداشته باشیم و یقین حاصل نکنیم که حکم مورد نظر دربردارنده 
اي دارد، عمل به چنین حکمی بد است؛ زیرا با  مصلحت ماست یا احتمال بدهیم که مفسده

آمیز است  گو اینکه عمل به چیزي که یقیناً مفسده عمل به آن از فساد ایمن نیستیم و
  ).202–201، ص1، ج1405ایم (همو،  کرده

در عدم حجیت خبر واحد، قیاس است. او معتقد است از نظر  (ره)سید مرتضیگواه 
امامیه چون مالك کلی، عمل بر اساس علم و یقین است، به همین سبب قیاس به دلیل عدم 
اطمینان و علم به درستی آن مردود است و خبر واحد نیز که این مالك کلی شاملش 

مسألۀ فی إبطال العمل «اله ). او در رس25، ص1شود حکمی شبیه قیاس دارد (همان، ج می
پندارد  بودن راویان آن می فرض پذیرش روایت آحاد را تنها در صورت عادل» بأخبار اآلحاد

نکردن از  گوید که عدالت از دیدگاه امامیه اعتقاد به حق در اصول و فروع و پیروي و می
  نکردن به معاصی است.  مذهب باطل و تظاهر

روان مذاهب باطل نظیر واقفیه، غالت، مشبهه، مجبره، خطابیه بنا بر این قاعده به اخبار پی
و صاحبان حلول و خمسه و... نباید عمل کرد، در صورتی که سند اکثر احادیث فقهی، 
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بلکه تمامی آن، چه راوي اصلی و چه راوي فرعی و کسی که از وي روایت را نقل   
جبر و تشبیه نیست. البته ایشان قائل  اند، خالی از راوي واقفی یا غالی یا قمی معتقد به کرده

است که امکان حضور راویانی که چنین عقایدي را ندارند، وجود دارد که این افراد هم 
ممکن است در زمره کسانی باشند که در پی تقلید محض هر سخنی را بدون حجت و دلیل 

به روایات آنها  توان کنند و چنین افرادي سزاوار صفت عدالت نبوده، نمی پذیرفته، نقل می
  ).310–309، ص3در شریعت اعتنا کرد (همان، ج

بدون اشکال است  (ره)سید مرتضیشایان ذکر است تعبد به عمل به اخبار آحاد از دیدگاه 
شدن به پذیرش شهادت دو شاهد یا عمل به فتواي مفتی که در حکم  شود همانند ملزم و می

ر شرع مقدس چنین التزامی مطرح نشده است. خبر واحدند، به اخبار آحاد ملتزم شد؛ اما د
اي هم بیان شده باشد، محدود به مورد خود بوده، کلیت ندارد و  حتی اگر چنین مسئله

توان با استناد بدان از دالیل قطعی قرآنی و روایی دست کشید یا آنها را تخصیص زد یا  نمی
  ).539-520 و 470-460، صص2، ج1363نسخ نمود (همو، 

سید رسد سنجش عقالنی در برخورد با روایات آحاد همواره از سوي  به نظر می
که وي در مواجهه با   اي شده و در برخی موارد به دلیل احتماالت عقالنی إعمال  (ره)مرتضی

اخبار آحاد به نظرش رسیده است، دست به تأویل و تبیین آنها زده که این خود نوعی 
توان این دأب را مشاهده  گاهی در آثار ایشان می آید؛ به عبارتی دیگر پذیرش به شمار می

کرد که اگر روایتی واحد که دچار ضعف سندي و حتی داللی است، توان اصالح با تأویل 
را داشته باشد، از آن دست نکشیده، به تبیین آن پرداخته است (براي نمونه ر.ك: همو، 

به  (ره)سید مرتضیاستناد  )؛ اما این قاعده عمومیت ندارد و بدین جهت309، ص2، ج1998
  اخبار آحاد بسیار کم و در شمار معدوم است.

آور  اخالقی، تنها باید به اخبار متواتر و علم  گیري از روایات در معرفت بنابراین در بهره
داند، تطابق یابد. از طرفی اخبار  عمل کرد تا با نظر کلی امامیه که مبناي عمل را یقین می

ها براي کشف معارف  ترین راه مچون قرآن یکی از نافذترین و متقنتوان ه متواتر را می
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طراز قرآن  اخالقی، در حوزه اخالق عملی قلمداد کرد که از جهت صدور و حجیت هم
  است. 

توانند مصادیق متعددي را که بعضاً عقل در شناسایی آنها  روایات نظیر قرآن کریم می
اما درباره نقش روایات در اخالق نظري و ناتوان است به حیطه اخالق عملی بیفزاید؛ 

هاي  شناسی اخالق که درباره کلیات معرفتی احکام و گزاره ویژه معرفت فلسفه اخالق، به
  بیان کرد. (ره)سید مرتضیاي را بر اساس سخنان  توان نکته شود، نمی اخالقی صحبت می

  نسخ و نقش آن در معرفت اخالقی. 11
است. » نسخ«گیرد، مقوله  نبوت خاصه مورد بررسی قرار مییکی از مباحثی که در اثبات 

ناسخ دلیل بدون ذکر غایت و نهایتی است که مثل حکم شرعی ثابت شده با یک دلیل را 
داند، به صورتی که اگر دلیل ناسخ وجود  آن را براي آینده قابل اثبات نمی کند و لغو می

لیل دلّ على أن مثل الحکم الشرعی کل د«نداشت، حکم دلیل ِاول همچنان پا برجا بود: 
الثابت بالنص االول زائل فی المستقبل على وجه لواله لکان ثابتا بالنص االول مع تراخیه 

  ).355، ص1411(همو، » عنه، فهو موصوف بأنه ناسخ
به این دلیل است که اگر خداوند از عین حکم اول » تراخی«و » مثل حکم اول«شروط 

قبیح شده و این مسئله با حسن و قبح ذاتی ناسازگار است. نهی کند، مرتکب امري 
همچنین شرط تراخی براي این است که اگر حکمی همراه با مدت زمان یا انتهاي خود بیان 

چون احکام را تابع  (ره)سید مرتضیتوان آن را ناسخ دلیل اول تلقی کرد.  شود، دیگر نمی
قد است مصالح بندگان قابل تغییرند و داند، نسخ را حسن دانسته، معت مصالح واقعی می

تواند احکام نویی را براي بندگان وضع و احکام پیشین را  خداوند به علم به این تغییر می
  ).358-355که مدتشان به اتمام رسیده است، نسخ نماید (همان، ص

هاي اخالقی را نیز عالوه بر  تواند عینیت گزاره در مقوله نسخ می (ره)سید مرتضیشروط 
مسائل شرعی به اثبات برساند. او با تکیه بر حسن و قبح ذاتی، عین حکم شرعی و مأموربه 

ها و تغییرنکردن آن بر اساس  بودن گزاره داند، ولی از طرفی به مطلق الهی را قابل نسخ نمی
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شرایط زمانی و مکانی نیز معتقد نیست و برخی از احکام را موقتی و بر اساس شرایط زمان   
  داند.  مطابق با مصالح واقعی قابل تغییر میو مکان و 

گرایی اخالقی  گرایی اخالقی شباهت دارد. عام به عام (ره)سید مرتضیرو دیدگاه  ازاین
)Ethical Generalismگرایی اخالقی ( ) در برابر خاصEthical Particuralism (

درستی و اي در فلسفه اخالق است که نظریات و اصول عام اخالقی را مالك  نظریه
کند. البته ممکن  نادرستی اخالقی معرفی و آنها را بایسته سرلوحگی کردار انسانی قلمداد می

خوش تغییر شوند.  است تحت شرایطی خاص و بسته به زمان و مکان، این اصول دست
آنان بحثی وجودشناختی را پیش کشیده، بر وجود اصول عام اخالقی خوب و بد نظیر 

توان  )؛ بنابراین میRoss, 2002, pp.19-20کنند ( عهد تأکید می گفتن و وفاي به دروغ
احکام الهی را احکام عامی خواند که اگر از سوي خود شارع نسخ نشوند، عمومیت آنها 

  پابرجاست.  
) را Ethical Absolutismانگاري اخالقی ( گفتنی است اعتقاد به نسخ به نوعی مطلق

هاي اخالقی راستین، مطلق،  اري اخالقی، نظام و گزارهانگ پذیرد؛ چراکه بنا بر مطلق نمی
آورند (هولمز،  ها و اعصار یکسان و الزام ها و مکان ثابت و استثناناپذیرند و در همه زمان

توان دست به اصول عام  گاه نمی انگاري هیچ ). طبق مبانی مطلق341-335، ص1385
  اند. دوین شدهاخالقی زد و اساساً این اصول فرازمانی و فرامکانی ت

  اجماع؛ راهی براي معرفت اخالقی . 12
دارد و بیش از استنادات حدیثی،  (ره)سید مرتضیاي در نظرات کالمی  اجماع جایگاه ویژه

توان استناد به اجماع را در آثار وي که به نوعی در معناي سنت به معناي عام آن  می
ق نظر دانشمندان دینی در یک حادثه اتفا«اجماع را  (ره)سید مرتضیگنجد، مشاهده کرد.  می

داند  می» بر یک فتوا و رضایت و عمل واحد (ص)شرعی در دوره پس از رسول اکرم
)؛ اما در تبیین گستره اجماع در شیعه و تفاوت آن با 262، ص2، ج1405(شریف مرتضی، 

آن و اجماع در اهل سنت، دایره اجماع را افزون بر احکام شرعی به اموري مثل نبوت و قر
امور مشابه که علم به وجوب امامت بر آنها تقدم دارد اطالق کرده، علم و صحت اعتقاد به 
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)؛ چراکه اساس 627-626، ص2، ج1363شمرد (همو،  آنها را از طریق اجماع حجت برمی
حجیت اجماع در شیعه بر خالف اهل سنت که کتاب و سنت است، حضور معصوم در 

باشد (همان،  واقع اجماع کاشف از قول معصوم می کنندگان است و در میان اجماع
  ). 635ص

که با محوریت معصوم بنیان نهاده (ره) سید مرتضیاز نکات مهم اجماع در نگاه 
نبودن اجماع بر  شده،جایزنبودن مخالفت با اجماع به دلیل مخالفت با امام معصوم، ممکن

نداشتن تعداد و هویت افراد به سبب حضور  خطا به دلیل حضور معصوم در آن، اهمیت
، 2کنندگان و منحصرنبودن حجیت اجماع به عصر تحقق است (همان، ج معصوم در اجماع

). اجماع را نیز با مکانیزم خطاناپذیري آن در 19-12، ص1، ج1405و  637-627ص
توان قلمداد کرد که  یابی به معرفت اخالقی می هاي دست کی از راهی(ره) سید مرتضیدیدگاه 

  البته در حوزه اخالق کاربردي قابل استفاده است.
  حس و شهود. 13

مطالب اندکی درباره حس بیان کرده است. وي معرفت حسی را ادراك با (ره) سید مرتضی
دو است. با  از سنخ این ها و اموري ها و دیدنی ابزار حسی دانسته که دربردارنده شنیدنی

توان معرفت حسی را مختص جزئیات دانست. ایشان حواس را پنج نوع  این وصف می
اي افزون  داند که چهار نوع شنوایی، بویایی، بینایی و چشایی عالوه بر حیات به بنیه می

نیازمندند، در حالی که حس المسه (بساوایی) تنها به حیات محتاج است. (براي مطالعه و 
  ).273-272، ص2عاریف هر یک ر.ك: همان، جت

عرض مراجعه به خبر، تجارب و عادات براي  البته وي درباره رجوع به شرع، آن را هم
که مراجعه به این امور  گونه شدن احکام اجمالی عقل قلمداد کرده و معتقد است همان روشن

). این 326، ص1411مخالف عقل نیستند، مراجعه به شرع هم مخالف عقل نیست (همو، 
تواند رجوع به تجارب حسی را در زمره ابزارهاي معرفتی اخالق  سخن تا حدي می

  بگنجاند و معرفت حسی را به دلیل عدم مخالفت آن با عقل معتبر کند. 
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تردید وي یک شهودگراي  توان گفت که بی می» شهود«به (ره) سید مرتضیدرباره نگاه   
هاي سمعی،  غیر قابل تغییر و قابل تغییر و بدي *عقلیها به  عقلی است. او با تقسیم بدي

هاي عقلی  دارد که علت بدي بدي علت بدي آن را در اجمال و تفصیل دانسته و بیان می
بودن مفسده آنها، تفصیالً معلوم  هاي نقلی با وجود معلوم  تفصیالً معلوم است؛ اما علت بدي

کند تفصیل  الجمله تأیید می عقل فی ). شرع نیز آنچه را312-311، ص1381نیست (همو، 
داده، جنبه کاشفیت حکم عقل را دارد. گفتنی است تفصیل در کشف عادات و تجارب و 

  ).326، ص1411گاه مخالف عقل نیست (همو،  خبردادن از آنهاست که هیچ
هاي  سازد، بلکه بدي ها وارد نمی این عدم تفصیل خللی در بدبودن بدي سیدبه باور 
بودنشان، علم به  قابل تغییر مثل ظلم و کذب به مجرّد علم به ظالمانه و کاذبانه عقلیِ غیر

شود، ولو اینکه به چیز دیگري علم وجود نداشته باشد، بر خالف  بدي آنها محقق می
هاي عقلیِ قابل تغییر نظیر دفع ضرر یا جلب منفعت که عالوه بر علم به جلب منفعت  بدي

، 1381شود (همو،  آنها دانسته نشود، بدي آنها فهمیده نمی بودن و دفع ضرر تا ظالمانه
اي از  ). این سخن مؤید حسن و قبح ذاتی بر پایه بداهت و شهود عقلی دسته312ص
هاي  هاست. مطالبی که درباره حسن و قبح عقلی و ذاتی و استنباط دیدگاه ها و خوبی بدي

کردیم، در اینجا هم به صورت در بخش حسن و قبح عقلی ذکر  (ره) سید مرتضیاخالقی 
اهللا مطرح  که در بحث چگونگی معرفت» خاطر«کامل قابل ذکر است. همچنین از تعبیر 

کالمی است که خداوند در » خاطر«شود.  اند، چیزي شبیه شهود فردي برداشت می کرده

                                                
دو قسم است: برخی الیتغیرند مثل بدي ظلم و کذب؛ چراکه دلیل  (ره)سید مرتضیهاي عقلی از دید  بدي *

یابند؛  بودنشان این است که ظالمانه یا کاذبانه هستند و برخی قابل تغییرند و از خوبی به بدي تغییر می بد
مثل ضرري که اگر از استحقاق و نفع و راندن ضرر عاري باشد، بد است؛ ولی اگر برخی از این امور 

هم اگر منافع و  -که برخی آنها را عقالٌ قبیح دانستند -شود. نماز و صوم و طواف خوب میحاصل شود 
شوند و سمع هم  غرضی نداشته باشند، عقالً بد هستند. پس زمانی که نفع و غرضی داشته باشند، خوب می

بودن آنها  ببراي این افعال منافع و مصالح را مطرح کرده است که عقل با علم به این منافع حکم به خو
 ).312- 311، ص1381کند (شریف مرتضی،  می
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هایی است که به واسطه آنها ترس از ترك  کند که دربردارنده نشانه گوش عاقل ایجاد می
اي براي پیگیري اولین واجب که تفکر و  فکر و تحقیق در قلب و عقل ایجاد شده، مقدمه

-171، ص1411و  128، ص1، ج1405دهد (همو،  تحقیق درباره خداوند باشد، تشکیل می
179.(  

توان به دلیل منشأ الهی خاطر، بدان اعتماد کرد و بر اساس آن عمل نمود.  بنابراین می
به دلیل ترس از عقاب، انگیزشی در انسان نسبت به یک الزام خاطر نیرویی است که 

  کند. اخالقی معرفتی (نظر و تحقیق درباره خداوند) ایجاد می
  گیري نتیجه

شناسی اخالقی به  عیار در معرفت گراي تمام را یک عقل(ره) سید مرتضیتوان  در نهایت می
حداکثري معرفت اخالقی را ترسیم شمار آورد که با تکیه بر حسن و قبح عقلی به صورت 

هاي اخالقی را عینی و راه  گراي اخالقی است که احکام و گزاره کند. وي یک عینی می
اي  آوري عقلی را علم  یابی به آن را در رتبه نخست عقل و شرط صحت یافته، دست

برخاسته از نظر و تحقیق قلمداد کرده است و دیگر مبانی معرفتی همچون وحی و حس و 
توان او  دهد. از طرفی می هاي بعدي قرار می شهود را در به اعتبار سازگاري با عقل در رتبه

اي و  گراي اخالقی دانست که اوصاف و احکام اخالقی را بر اساس اصول پایه را یک عام
  کند. بدیهی تحلیل کرده و خوبی و بدي سایر احکام غیر بدیهی را منوط به بدیهیات می

آید که  هودگرایی عقالنی و البته عمومی در اخالق به حساب میاین باور نوعی ش
هاي اخالقی بر اساس بداهت خوبی عدل و بدي ظلم  همگان براي معرفت احکام و گزاره

توان گفت که نقش عناصر  کنند. در آخر می پیش رفته، ارزش چنین احکامی را معین می
ت اخالقی که در فرااخالق از آن وحیانی در معرفت اخالق عملی عیان است، اما در معرف

  ندارد. (ره) سید مرتضیاي در تفکر کالمی  شود، جایگاه ویژه بحث می
شناسی تا حد زیادي مطلوب  در معرفت(ره) سید مرتضیتوان گفت که تفکر  بنابراین می

هاي  کند. توجه به پایه بوده، اندیشمندان را براي رسیدن به مبانی معرفتی بسیار کمک می
شدن به باورهاي تجربی پرخطا جلوگیري و  دامن به  در معرفت از تسلسل و دست بدیهی
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رو کسانی که به نقد مبناگروي  این کند؛ از تفسیر و شناخت باورها و اعتقادات را تسهیل می  
اند. از  اند، همواره در توجیه باورهاي مشترك انسانی با نوعی سردرگمی مواجه شده پرداخته

نبودن و از سوي دیگر نیاز به یک پایه براي باورهاي پسینی  دیهییک سو اعتقاد به ب
شناسی است. همچنین تکیه بر شهود عقالنی  سرنوشت نظریات نامبناگرایانه در معرفت

ها و فاصله گرفتن از شهودات شخصی غیر قابل استناد، از دیگر نقاط  مشترك در انسان
ن توجه ویژه و نامحدود وي به است. همچنی سید مرتضیشناختی  قوت دیدگاه معرفت

شدن هرچه بیشتر معارف دینی و اخالقی  تر عقل و جایگاه آن در معرفت، سبب عقالنی
  دهد.  شده، تشیع را به عنوان مکتبی عقلی، باورپذیرتر نشان می

  منابع و مآخذ 
صیرالدین ن جلدي)؛ با شرح خواجه  (سه االشارات والتنبیهاتسینا، ابوعلی حسین بن عبداهللا؛  ابن .1

  ق.1403طوسی؛ چ دوم، قم: دفتر نشر کتاب، 
الدین رازي،  نصیرالدین طوسی و قطب  جلدي)؛ با شرح خواجه (سه االشارات والتنبیهاتـــــ؛  .2

  .1375، نشرالبالغةقم: 
 تا]. ؛ قم، انتشارات بیدار، [بیتهذیب االخالق و تطهیر االعراقمسکویه، علی؛  ابی .3

نیا؛ تهران: مرکز ترجمه و  ؛ ترجمه سهراب علويبه فلسفه اخالق درآمدياتکینسون، آر. اف؛  .4
 . 1369نشر کتاب، 

هاي  مجله پژوهش؛ »نظریه اخالقی قاضی عبدالجبار معتزلی«جوادي، محسن و حسین اترك؛  .5
 .1386، 33، دانشگاه قم، شکالمی -فلسفی

 .1371قم،  ؛ قم: دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیهمسأله باید و هستجوادي، محسن؛  .6

 ق.1413، دارالصفوة؛ چ اول، بیروت: السعدیه الرسالةعالمه حلّی؛  .7

؛ تحقیق فاطمه رمضانی؛ چ اول، قم: مؤسسه االمام القدس ةريحظتسلیک النفس الی ـــــ؛  .8
 . ق1426، (ع)الصادق

؛ مصر: امالی السید المرتضی فی التفسیر و الحدیث و االدبشریف مرتضی، علی بن حسین؛  .9
 م.1998دارالفکرالعربی، 

؛ تصحیح ابوالقاسم گرجی؛ تهران: عةیعة الی اصول الشریالذرـــــ؛  .10
 .1346مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 
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؛ تصحیح ابوالقاسم گرجی؛ تهران: عةیعة الی اصول الشریالذرـــــ؛  .11
 .1363مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 
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