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نظریّة ادراکات اعتباری برای اولین مرتبه توسط عالّمه طباطبائی(ره) مطرح شهد و در حهوزه معرفهتشناسهی از ابتکهارات
مبتنی بر رئالیسم تعاملی است ،طبق این نظریه شناخت ما در مواجهه با واقعیّت خارجی تصحیح میشود و تکام مییابهد.

طرح ادراکات اعتباری نتیجة مواجهة عالّمه با مسئلة تکثّر ادراکات است که بر اسای آن ،ادراکات انسان تکثیر مییابد و
به تبع آن ،ماهیّت گزارههای اخالقی تبیین می شود ،طبق این فرض در برداشت اولیه استدالل عالّمه بهرای اعتبهاری بهودن
حُسن و قبح و نفوذ احساسات در اعتباریّات ،ناخودآگاه به نسبیّتگرایی هنجاری منجر میشود ،استاد مطهّری در مواجهه
با دیدگاه عالمه ضمن پییر نظریّة اعتباریّات با نقد دیدگاه عالمه سعی در ثابت نگهه داشهتن پایههههای اخالقهی دارد و

راه ح قضیه را در تفکیک میان فع اخالقی و معیار اخالقی ،تفهاوت قائه شهدن بهین مهن علهوی و مهن سهفلی انسهان و

تفکیک قائ شدن بین حسن و قبح فاعلی و حسن و قبح فعلی میداند ،که صرف نظر از برخهی نقهدها مهیتهوان رویکهرد
اصالحی استاد مطهری را راهگشا دانست ،ضمن اینکه باید اذعان نمهود کهه رویکهرد نگهاه تکثرگرایانهه عالمهه بهه مسهئله

اخالق در ادراکات اعتباری راه گفتگو با دیگر فرهنگها را باز نگه میدارد .در این پژوهش ضمن پاسخ بهه ایهن پرسهش
که انتقاد استاد مطهری نسبت به عالمه طباطبایی در موضوع اخهالق از منظهر ادراکهات اعتبهاری چبسهت؟ دیهدگاه اسهتاد

مطهری نیز در موضوع اخالق از منظر ادراکات اعتباری نقد و بررسی میشود.

کییم واژ ها :معرفتشناسیادراکات ،مطلق یها نسهبیگرایهیاخهالق ،نقهد ادراکهاتاعتبهاری ،عالمهه طباطبهایی ،اسهتاد

مطهری.
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متممه
در حوزه معرفت شناسی فلسفی یکی از مهمتهرین مسهائلی کهه بایهد مهورد بحها و کنکها

قهرار گیهرد بحها

اعتباریات و فراتر از آن تأثیر آن بر گزارههای اخالقهی اسهت .بحها از اعتباریهات و تهأثیر آن بهر گهیارهههای

اخالقی بحا از یک امر حاشیه ای نیسهت بلکهه بحها از امهری اسهت کهه نقهش بسهزایی در زنهدگی فهردی و

خصوصاً اجتماعی انسان ایفا میکند .به واقع میتوان گفت :مهمترین پیامد این نظریه از جنبه فلسفی در مباحا

معرفتشناسی و از جنبهجامعه شناختی و اجتماعی در گزارههای اخالقی نمود پیدا میکند .علت این اسهت کهه
عالمه طباطبایی بحا ادراکات را سرآغاز معرفتشناسهی و در خهالل مباحها کتهاب« ،اصهول فلسهفه و رو

رئالیسم» مطرح نموده است ،لیا به طور مسلم میتوان گفت که یکی از زمینههای مهم طرح مبحا اعتباریهات،

مسائ معرفتشناختی بوده است .از طرف دیگر این موضوع مهم موجب تفاوت دیدگاه بین عالمه طباطبایی و
استاد مطهری بویژه در نگر

بنیادین به گزارههای اخالقی داشته است .همهین مسهأله ضهرورت بحها در ایهن

راستا را موجب میگردد .و به واقع میتوان گفت که حیا تهأثیر معرفهتشهناختی ایهن بحها ،بهر گهزارهههای

اخالقی و تفاوت دیدگاه عالمه طباطبایی و استاد مطهری که از جنبه های بسیار مههم آن اسهت ،و نتهایج عملهی

اعتقاد و باور به هرکهدام از یکهی از دو رویکهرد نتهایج متفهاوتی مهی توانهد در زنهدگی افهراد جامعهه بهویژه در

تئوریپردازی های فلسفه اخالق داشته باشد .ضمن اینکه در این پژوهش بر آنیم تا به این سؤال پاسخ دهیم کهه

انتقاد استاد مطهری نسبت به عالمه طباطبایی در موضوع اخالق از منظر ادراکات اعتباری چبست؟

در رابطه با پیشینه بحا مربوط به ادراکات اعتباری می توان گفت عالمه نخستین فیلسوف اسالمی است که

در باره اداراکات اعتباری به صورت گسترده بحا کرده و نظران بدیعی ارائه کرده است؛ آثهاری نظیهر رسهاله

االنسان فی الدنیا(طبا طبایی ،بی تا ،فص .)7حاشیه بر کفایه(همو بی تا ،ا ،7بحا وضع) ،تفسیر المیزان(همهو،

 ،7737ا27 ،7؛ ا727 ،2؛ ا742 - 741 ،7؛ ا734 - 237 ،0؛ ا736 ،3؛ ا17 ،74؛ ا233 ،77؛ ا- 770 ،73

 .)777نهایه الحکمه(همو )737 -737 ،و اصول فلسفه و رو

رئالیسم(همهو ،7704 ،ا ،2مقالهه )7البتهه ناگفتهه

نماند که پیشینه دیدگاه ادراکات اعتباری را می توان در دیدگاه شیخ محمد حسین اصفهانی در علم اصول فقه

دانست(مطهری ،7704 ،بیتا ،الف ،373 ،پاورقی).

نظریه ادراکات اعتباری آثار گسترده ای در علوم مختلف دارد با این حال این بحا مهم و کلیدی ،تهاکنون

از لحا معرفت شناسی فلسفی و مباحا مربوط به اخالق  -بجز در سطح چندین مقاله مورد توجه قرار نگرفتهه

است ،هدف مقاله حاضر ،تقریر تفاوت نظر عالمه طباطبایی و شهید مطهری در خصوص گزارههای اخالقی از
منظر ادراکات اعتباری بعنوان نقطه تقابلی مهم و اصلی است با رویکردی که تاکنون اتخاذ نشده و بهه صهورت

تفکیک شده و متمایز دیدگاه هردو در کنار هم تبیین نشهده اسهت ،در ایهن شهیوه اسهتاد مطههری در برخهی از

ربرسی انتقاد استاد مطهری از ارداکات اعتباری 110 ....
جهات با عالمه همراهی ،در برخی جهات دیدگاهی بشدت نقادانه و در در رویکرد دیگری نگاه اصالح گرانهه
به مسئله دارد.

مقاله حاضر به شیوه تحقیق اسنادی با رویکرد مقایسه تطبیقی به دنبال بررسی انتقادی کاربست استاد مطهری

از ادراکات اعتباری عالمه طباطبایی در اخالق است .شایان ذکر است در پژوهش تطبیقی پژوهشهگر در صهدد

آن است که دو یا چند پدیده اعم از کشور ،سازمان ،تئوری و یا اندیشه را از منظر مختلف مهثال همسهانی هها و
ناهمسانی ها مورد مقایسه قرار دهد(احمدی.)33 ،7731 ،
در مقاله حاضر تال

استاد مطهری بپردازیم.

می نماییم با التزام به حفک رو

مقایسه تطبیقهی بهه بیهان دیهدگاه عالمهه طباطبهایی و

مفاهیم

اد اکاع حتیتی
ادراک حقیقی آن است که مستقیماً صورت یک امر خارا از ذهن است .از قبی تصور انسان ،درخت و سنگ

که در فلسفه«معقوالت اولیه» خوانده مهیشهود(مطههری ،7717 ،مجموعهه آثهار ،ا .)770 ،0ادراکهات حقیقهی
انکشافات و انعکاسات ذهنی واقع و نفساالمهر اسهت(همهو .)737 ،اداراکهات حقیقهی تهابع احتیاجهات طبیعهی
موجود زنده و عوام مخصوص محیط زندگانی وی نیست و با تغییر احتیاجات طبیعهی و عوامه محهیط تغییهر

نمیکند .ادراکات حقیقی قاب تطور و نشوء و ارتقاء نیست .ادراکات حقیقهی ،مطلهق ،دائهم و ضهروری اسهت
(همو.)732 ،

اد اکاع امتبا ی
کلمة «اعتباری» معموالً در مقاب کلمة «حقیقی» یا «واقعی»به کار برده میشود(مطهری ،7717 ،مجموعهه آثهار،

ا .)702 ،7ادراکات اعتباری آنهایی هستند که مستقیماً صورت یک امر خارا از ذهن نیستند .و از راه حهوای

خارجی یا داخ وارد ذهن نشدهاند .بلکه به ترتیب دیگری ذهن آن مفاهیم را تهیه کرده است .از قبیه تصهور
وجود و عدم و وحدت و کثرت ،و مفاهیم عامّه ذهن که مسائ فلسهفه اولهی را تشهکی مهیدهنهد و در فلسهفه

«معقوالت ثانیه» خوانده میشهود(همهو ،7717 ،ا .)770 ،0ادراکهات اعتبهاری تهابع احتجهات حیهاتی و عوامه

مخصوص محیط است و با تغییر آنها تغییر میکند .ادراکات اعتباری یک مسیر تکاملی و نشوء و ارتقاء را طهی

میکند .ادراکات اعتباری نسبی و موقت و غیر ضروری است(همو.)737 ،

اخمق
در اندیشه ی عالمه طباطبایی ،اخالق اینگونه تعریف می شود؛ «اخالق جمع خلق است ،و خلق به یک صهورت
ادراکی می گوییم ،که در درون ا نسان جایگیر شده و درموقع مناسب در درون انسان جلوه مهی کنهدو او را بهه
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عم وا می دارد»(طباطبایی ،7733 ،ا.)34 -37 ،7
اخمق ا دتمگا مممه طباطباتی

شتم شسبی گراتی اخمق
عالمه طباطبایی مسلک نسبی گرایان را فاسد ،و دلیلى که بر آن اقامه شده است را از بیخ و بهن باطه دانسهته و

گفته اند ،وقتى مبنا فاسد شد ،بنا هم فاسد می شود .ایشان می نویسد :اوالً حسن و قهبح وجهود خهارجی ندارنهد

بلکه اعتباراتی اجتماعی هستند که حسن به معنای افعهال موافهق اههداف اجتمهاعی و قهبح یعنهی افعهال مخهالف

اهداف اجتماعی ،همانگونه که اجتمهاع در ضهمن افهراد آن اسهتمرار وجهودی دارد ،احکهام آن نیهز در ضهمن

اجتماع وجودی ثابت دارد .به همین جهت همه اجتماعات عدالت اجتماعی ،شجاعت و عفت را نیهک و ظلهم،
تری از دشمن ،و بی عفتی را ناپسند می دانند .ثانیاً تفاوت دیدگاهها در خوبی و بدی ها در مصادیق فضهای و

رذای است نه خود فضای و رذای  .مثالً در یک کشور وجود شاه با اختیارات بسیار را عدالت مهی داننهد ولهی
در کشور چنین چیزی را ظلم تلقی می کنند .اما در حقیقت حسن عدل و قبح ظلم اخهتالف ندارنهد .ثالثهاً اگهر

اخالقیات را محصول مرامهای اجتماعی و نسبی بدانیم ،امکان تفاهم و نقد و اعتراض از بین خواهد رفت( همو،

 ،7702ا .)732 -737 ،7

شسبی بزدن حسن و قبح
از نظر عالمه افعال انسان از جهت ثبوت و تحقق نه دارای حسن اند و نه دارای قبیح؛ اما بهدون شهک از جههت

انتساب آنها به فاع مختار ،یا دارای حسن می شوند یا دارای قبح یعنی فعلی که انسان انجهام مهی دههد ،بسهیار

بعید است که آن عم متصف به یکی از دو صفت نیک و بد نباشد( همهو ،7707 ،ا  .)73 ،72از تعریفهی کهه
عالمه در رابطه به حسن و قبح ارایه مینمایند چند نکته برداشت میشود:

 -7حسن و قبح یهک امهر عینهی و ذاتهی نیسهت؛ بلکهه حسهن عبهارت اسهت از مالئمهت بها طبهع .ایشهان در

رسائ سبعه معنا را کام تر میسازد .یک امری مانند تعلّم را در نظر بگیرید ،این امر نزد قومی حسن است و نزد

قوم دیگر حسن نیست؛ بنابراین حسن آن نیست ،جز اینکه مالیم اسهت بها طبهع قهوم اول ،کهه برحسهب عهادت

متعارف نزد آنها است؛ پس به سوی آن حرکت میکنند؛ برای آنکه بهرای آنهها کمهال اسهت؛ ولهی حُسهن آن

فیذاته نیست (همو.)777 ،7702 ،

 -2حسن و قبح ،فردی و نسبی است و عمومیت ندارد(همو).

 -7صدور فع ه که ناشی از وجوب انجام آن است ه مساوی حَسَن دانستن آن اسهت و تهرک فعه مسهاوی

قبیح دانستن آن است .عالمه این معنا را بیشتر توضیح میدهد ،هیچ فع و ترک ارادی صورت نمیگیرد؛ مگر
بر پایه این اعتقاد و باور که هیچ فع زیبایی نیست ،مگر اینکه انجام دادن آن واجب اسهت و ههیچ فعه زشهتی

ربرسی انتقاد استاد مطهری از ارداکات اعتباری 11 ....
نیست؛ مگر اینکه ترک آن واجب است و انجام دادن هیچ فعلی واجب نیست؛ مگر اینکه زیباست و ترک هیچ

فعلی واجب نیست؛ مگر اینکه زشت است .این قواعد چهارگانه ،در مورد کارهای ارادی مبتنی بر مالزمه میهان

زیبایی و وجوب ،زشتی و عدم جواز است(همو.)762 ،

 -4شرط اینکه افعال به حسن و قبح متصف شوند ،اختیاری بودن آنهاست؛ زیرا ایهن فاعه فعه اسهت کهه

برای فع خوب اعتبار حسن میکند و آن را انجاممیدهد یا اعتبار قبح میکند و آن را ترکمیکند .عالمه در

انتهای بحا حسن و قبح میافزاید:ما دو نوع حسن و قبح داریم حسنی که صفت فینفسه فع اسهت ،و حسهنی

که صفت الزم و غیر متخلف فع صادر است(همو.)264 ،7731 ،

مخالفت با فطری بزدن اخمق
عالّمه با فرض فطری بودن عدالت ،کامالً مخالف است؛ زیرا وجود دو گرایش متضاد را در طبیعت «محال» می

داند ،و لیا وقتی طبیعت بشر «ظلوم» است ،نمی تواند به ضهدّ آن نیهز متصهف گهردد .عالّمهه بهر ایهن «اسهتدالل

عقلی»« ،مشاهده تجربی» را نیز می افزاید و می گوید ستمگران و تجاوزکاران به حقوق انسانها در طول تهاریخ،

همه از «عقال» بوده اند و هرگز «عق » با رویّه ستمگرانه آنان ناسازگار نبوده است ،بلکه عقلشان به آنهها کمهک

کرده است(همو ،ا .)202 ،76و از همین جاست که عالّمه نتیجه می گیرد ،برای ههدایت بشهر ،بهه راه دیگهری
غیر از تفکر و تعقّ نیاز است و عنایت الهی ،اقتضای «وحی» دارد .این مباحا نشان می دهد که عالّمه وحی را

همیشه ودر همه حال مالئم با طبیعت بشر نمی داند ،پس ایشان (اجتماع گرایش به ظلم ،با گرایش به عدل) ،در

«تکوین» و «تشریع» ،با فرض تضاد می پییرد(همو ،ا .)717 ،70نظریه عالّمه طباطبایی در بهاره سرشهت بشهر و
ارز

عدالت ،برای بسیاری از اندیشمندان باورنهاکردنی اسهت و آن را بها شخصهیّت واالی عالّمهه و بها مبهانی

اعتقادی و ارزشی وی ناسازگار مهی داننهد(سهرو  .)777 ،7733 ،دکتهر عبهدالکریم سهرو

در مقالهه «بحها

تطبیقی در باره ادراکات اعتباری» ،پس از آنکه با تأثیرپییری از استاد مطهری به نقد نظریه عالّمه مهی پهردازد،

می گوید مسلّم است که مرحوم آقای طباطبایی ،آن طور که ما ایشان را مهی شناسهیم و سهایر آراء و آثارشهان
نشان می دهد ،نباید قائ باشند که فضیلت انسان در آن است که هر آنچه نفس حیوانی او خواست انجام دهد.

ولی تحلیلی که از پیدایش بایدها و چگونگی اقدام بر عم کرده اند ،گویی بدان جا راه می برد و همین وجوه

ایهام یا نتایج مکروه است که مرحوم آقای مطههری را بهر انگیختهه تها در دروی اخهالق خهود ،نظریهه مرحهوم
طباطبایی را حداق از نظر ظاهر ،اخالقی خودپرستانه و ماتریالیستی بیابند(همهو) .دکتهر رضها داوری از کسهانی

است که به همین دلی  ،به توجیه و تأوی نظریه عالّمه روی آورده است تا ایهن ناسهازگاری را از میهان بهردارد.

داوری می خواهد با ارائه تفسیری دیگر از دیدگاه عالّمه ،آن را قاب دفاع دانسته و در برابهر نقهدها و اعتهراض
ها ،مصونیّت بخشد .از نظر ایشان عالّمه طباطبایی برای بیان ادراکات اعتباری مقدماتی ذکر می کند که کلهی و
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عمومی است .ایشان انسان را مث هر موجود دیگر «استخدام گرا» می داند که موجودات دیگر و افراد هم نهوع

خود را به استخدام در می آورد .کسی که می بیند که مردی مث آقای طباطبایی« ،استخدام» را اص حهاکم بهر
عالم می داند ممکن است نتیجه بگیرد که ایشان غلبه و تجاوز و تعدّی را با این اص توجیه کرده و اص «الحَقُّ
لِمَن غَلَب» را اثبات کرده است(همو).

اصل منفعب طیبی اشسان
به نظر عالّمه ،عق و خرد ابزار سودجویی انسان است و داوری های خهرد در زشهتی و زیبهایی ،نیکهی و بهدی،
برخاسته از همان خوی منفعت طلبی است عالّمه در کتاب «شیعه در اسالم» بها تخطئهه کلهی و کامه خهرد ،بهه

اثبات نبوت می پردازد .ایشان در معرفی عق می نویسد«:خرد است که انسان به واسطه آن به تفکر پرداخته ،از
هر وسیله ای ممکن به نفع خود استفاده می کند و در سهطح زمهین از انهواع جمهاد و نبهات و حیهوان اسهتثمار و

استخدام می نماید حتی از هم نوعان خود تا جایی که مهی توانهد سهود مهی گیهرد» (همهو« .)32 ،7710 ،انسهان
پیوسته سود خود را می خواهد و برای سود خود ،سود همه را می خواهد و برای سهود همهه عهدل اجتمهاعی را

می خواهد»(همو ،7731 ،ا .)261 ،2

بر سی وتکرد اشتتادی استاد مطهری

شتم فطری شماشستن اخمق
مطهری مفاهیم و اوصاف اخالقی را منطوی و مندرا در گرایشهای درونی انسهان مهیدانهد .بهدین شهک کهه،
انسان از بدو تولد متعین و مشخن نیست و آدمی با نفسی مجهز نسبت به اخالق در این عالم ورود نمهی کنهد.

بلکه اخالقیات به صورت قوه در نفس آدمی وجود دارند و وقتی از قوه به فع درمیآیند و بروز و ظههور مهی

کنند که انسان اقدام به رفتار کند .زندگی فردی و اجتماعی انسان است که زمینه را برای فعلیت بخشیدن فطرت

اخالقی او ایجاد می کند .انسان میتواند در زندگی خهود ،بها تقویهت نفهس خهود ،ارزشهها و مفهاهیم اخالقهی

رادرک کند(مطهری .)720 - 723 ،7703 ،در قاموی جهان بینی توحیدی استاد مطهری ،هر آنچه در آسهمان
و زمین وجود دارد ،رو به سوی حق دارد و افعال اخالقی انسان ،چه مسلمان و چه غیهر مسهلمان ،از ایهن قاعهده

مستثنی نیست .همه ی انسان ها دارای وجدانی فطری هستند که از سوی خداوند در نهان انسان مسهتور اسهت و

این وجدان تکالیف اخالقی را می شناسد و از این تکالیف ره بهه تکلیهف کننهده مهی بهرد ضهمیر انسهان درک

میکند تکلیف را ،آنچنان که درک میکند تکلیف کننده را .وجدان و الهامات وجدانی ،همه ناشی از فطرت
خداشناسی انسان است(همو .)776 ،در حقیقت خود خداوند این ارز

های اخالقی را بر وجدان انسهان وحهی

می کند .استاد مطهری این الهامات را «اسالم فطری» مینامد و به این آیه استناد می کننهد کهه «و اوحینها الهیهم
فع الخیرات»(انبیاء  )37که خداوند خود ا مور خیر را بر قلب انسان الهام و وحی می کند و این الهام برای همه

ربرسی انتقاد استاد مطهری از ارداکات اعتباری 11 ....
بشر است(مطهری .)776 ،7703 ،از نظر مطهری انسان ها در آن چه کمال نفسشان هست ،متشهابه آفریهده شهده

اند و وقتی متشابه آفریده شده اند ،دوست داشتن ها همه یک رنگ می شود .دیهدگاه هها ههم در آن جها یهک

رنگ می شود ....قهراً دوست داشتن ها و خوب ها و بدها در آن جا یکسهان و کلّهی و دائهم مهی شهود و تمهام

فضائ اخالقی چه اجتماعی و چه غیراجتماعی مانند صبر و استقامت و نظایر آن بها ایهن بیهان توجیهه مهی شهود
(همو ،7717 ،ا .)346 ،77

شتم دتمگا منفعت طیبی
مطهری رویکرد عالمه به سرشت انسان و به وجود آمدن اضهطراری عهدالت را نقهد مهی کنهد و ریشههی آن را

مبتنی بر بیان داروینیستها از اص تنازع بقا می داند؛ «همین اصه اسهتخدام بهاالخره صهورت محترمانهه ای از

تنازع بقاست که اص در انسان ،تنازع است و تعاون در اثر تنازع پیدا شده است یا انسان به حسب غریزی برای

بقا تنازع می کند»(همو ،7717 ،مجموعه آثار ،ا  .)323 ،77مطهری ،اخالق طباطبایی را حداق به طور ظاهری
خودپرستانه و ماتریالیستی عنوان می کند(سهرو  .)33 ،7706 ،همچنهین وی در نقهدی بهر مارکسیسهم اخهالق
طباطبایی را عین اخالق راس می داند و بیان می کند« :راس می گوید ما مساله اخهالق را بایهد بشهکافیم… و

تحلی او عین تحلی آقای طباطبایی در می آید و می گوید اص خوبی و بدی یک مفهوم نسبی اسهت»(همهو،

 .)710 -714البته مطهری تال

می کند از منظری دیگر از دیهدگاه عالمهه در فردگراییهی دفهاع کنهد و معتقهد

است وقتی در نوشته عالّمه می خوانیم که «فرد انسان ،سود خود را می خواهد و برای سود خود ،سود جامعه را
و برای سود جامعه ،عدالت را می خواهد» باید توجه کنیم که مراد از فرد ،فرد در مقاب جمهع و جامعهه نیسهت
که مثالً بتوان پرسید آیا جامعه مجموعه افراد است یا فرد مظهر جامعه است .مرحوم عالّمه به چنین تقابلی قائه

نبود .ایشان قائ بودند که تمام دار هستی متوجه به غایت و مقصد واحد است و لیا میان تمام موجودات تناسبی

می دیدند(استاد مطهری ،تعلیقات مقاله ادراکات اعتباری (یادنامه استاد مطهری ،ص.)423

شتم شسبی داشستن حسن و قبح
مطهری در ظاهر ،اعتباری بودن حُسن و قبح را پییرفته ،اص مسأله را مورد انتقاد قرار نداده؛ زیرا می گوید مها
اص خوبی و بدی را همان طور قبول می کنیم که امثال آقای طباطبایی و راس گفته اند که معنای خوب بودن

و خوب نبودن ،باید و نباید ،دوست داشتن و دوست نداشتن اسهت(همهو ،7717 ،ا .)371 ،77منتتهها برخهی از

نظرات عالمه را در این رابطه قاب نقد میداند و می فرمایند« :در میان حُکمای ما ،آن کسی که از همه بهیش تهر

در این باره (حُسن و قبح اخالقی) بحا کرده اند ،آقای طباطبایی هستند .در مقالة ششم اصول فلسفه .این را در

قسمت اوّل ،ما پاورقی زده ایم و قسمت آخر را پاورقی نزدیم (به حکم عجله ای که در کهار بهود) و بعضهی از

قسمت های این بحا برای «ما قاب قبول نبود و نیست» و به هرحال ،یک بحا بسیار اساسهی و عمیقهی اسهت»

علم هش
 111دوفصلناهم ی ژپو ی ژپوهشهای معرفت شناختی ،شماره ،18اپییز و زمستان 1318



(همو ،7717 ،ا.)370 ،77

قأکیم بر ضرو ع قفکیک میان من مُیزی و من سفیی
به اعتقاد مطهری ،پییر دوالیه بودن هویهت آدمهی یعنهی وجهود دو مهن در انسهان ،کلیهد حه ّ معمّها اسهت.

اعتبارهای متغیّر و گیرا به من سِفْلی انسان که چیزی جز غرایز و قوای طبیعی آدمی نیست مربوط می شود .دام
های اعتبار متغیّر و ناپایدار برای رسیدن به مقاصد این طبیعت شخصی متحوّل و متغیّر است؛ امّا در انسان ،قوایی

وجود دارد که برخاسته از «من عِلْوی» او است و این قوا هم دستگاه ادراکی انسان را بهرای رسهیدن بهه مقاصهد
خاصّ خود که ثابت و پایدار است ،تحریک کرده به اعتبارسهازی وامهی دارد .انسهان دارای دو مهن اسهت مهن
سِفلْی و من عِلْوی بدین معنا که هر فرد یک موجود دو درجه ای است در یک درجه حیوان است؛ ماننهد همهة

حیوان های دیگر و در یک درجة دیگر دارای یک واقعیت عِلْوی است ....انسهان ایهن مهن عِلْهوی را کهامالً در
خود

احسای می کند و بلکه این من را اصهی تهر ههم احسهای مهی کنهد(همهو ،7717 ،ا .)373 ،77اسهتاد

مطهری قوای محرّکة آدمی را منحصر در قوای طبیعی او که برای بقای من سِفلْی است نمی داند و معتقد است

که بخش قاب توجّهی از قوای محرّکة آدمی به من ِعلْهوی او مربهوط مهی شهود و تمهایالت برخاسهته از همهین

تحریک من عِلْوی است که منشأ اعتبار حُسن و قبح و باید و نباید برای برخی امور و افعهال مهی شهود .بهه نظهر

مطهری ،وجو د من ِعلْوی برای آدمی به طور کام آشکار اسهت و همهین جهوهر مهن ِعلْهوی اسهت کهه سهبب
کرامت و شرافت ذاتی انسان می شود .این موضوع ،اص اسالمی بسیار بهزر

تلقّهی شهده و جانمایهة دیهدگاه

شهید مطهری دربارش جمع اعتباری بودن حُسن و قبح و جاودانگی اصول اخالقهی اسهت .از نظهر اسهالمی ،مهن
واقعی انسان همان نفخه االهی است که در هر کسی هست و احسای اخالقی از این «من» سرچشهمه مهی گیهرد

(همو .)731 ،7703 ،از نظر استاد مطهری انسان به حکم این که دارای یک شرافت و کرامت ذاتی است دارای
جنبة ملکوتی و تفحة االهی است ،ناآگاهانه آن کرامهت را احسهای مهی کنهد .بعهد در میهان کارهها و ملکهات

احسای می کند که این کار یا این ملکه بها ایهن شهرافت متناسهب هسهت یها نیسهت؛ وقتهی احسهای تناسهب و

هماهنگی می کند ،آن را خیر و فضیلت می شمارد و وقتی آن را به خالف آن کرامت می یابد ،آن را رذیلهت

می داند(همو ،7717 ،ا.)371 ،77

این بخش دیدگاه استاد مطهری قاب نقد است چراکه احتماالً ،هم علّامه طباطبایی و هم شهید مطهری اصه

فرایند اعتبارکردن را فعّالیت قهری ذهن به تبع احساسات و دواعی احساسی طبیعی یا بهه قهول مطههری ،اعهمّ از

طبیعی و فراطبیعی (ملکوتی) می دانند و از این روی ،جای این اشهکال نیسهت کهه کسهی بگویهد احساسهات و

دواعی مشترک لزوماً به معنای اعتبارهای مشترک نیست؛ امّا اگهر اصه وجهود احساسهات و دواعهی ملکهوتی

مشترک در نهاد انسان ها را که قوّش محرّکه رشد و کمال معنوی انسان است بپییریم و وجود فطرت مشترک را

ربرسی انتقاد استاد مطهری از ارداکات اعتباری 11 ....
مسلّم بگیریم ،باز این امکان است که قوای ملکوتی یک فرد در زیر سیطرش قوای طبیعهی از هرگونهه فعّالیهت و
نشاط بازماند و در نتیجه چون می و گرایشی به مقتضیات من عِلْوی (که البتّه در مورد این فهرد فعلیهت نهدارد)

وجود ندارد ،اعتبار حُسن و قبح اخالقی هم معنایی نداشته باشد .چنین کسانی ادراک حُسن و قهبح اخالقهی را
نخواهند داشت و از این روی ،مالمت و نکوهشی بر انجام کارهای زشت اخالقی در مورد این ها جای نهدارد.

آیا واقعاً آدمی فقط در صورت فعلیت گرایش های معنوی و ملکهوتی قهادر بهه ادراک اعتبهاری حُسهن و قهبح

اخالقی است؟ آیا کسی که مقهور قوای طبیعی است و کار زشت انجام می دههد ،ادراک اخالقهی مربهوط بهه

زشتی این کار را نخواهد داشت؟ طبق نظریة اعتباریات ،ظاهراً چنهین اسهت؛ زیهرا مهالک اعتبهارکردن ،وجهود
احساسات و گرایش های خاص (که لزوماً امری بالفع شمرده می شود) است و چهون در ایهن فهرد ،تمهایالت

عِلْوی غلبه ندارد و برای مثال ،شهوت جنسی بی مهار فعّال است وی درکی از قبح زنا نخواههد داشهت و حتّهی

آن را (بنا به تحریک قوای طبیعی خود) به تصوّر حُسن و با اعتبار لزوم انجام خواهد داد .نکتة دیگهری کهه بهه
صورت اشکال بر این دیدگاه قاب طرح است ،این که تمییز من سِهفلْی و عِلْهوی یهک تمییهز هنجهاری اخالقهی

است؛ در حالی که مطابق این نظریه ،ادراکات اخالقی انسان از فعّالیت من عِلْوی آغاز می شود و از ایهن روی،

معیاری بر ترجیح اخالقی اص خود من عِلْوی بر من سِفلْی در کار نخواهد بود .مسألة دیگر در اینجا این اسهت

که وقتی برای مثال ،قوای طبیعی آدمی را وامی دارد تا حدّ ضرورت و حُسن را به سیری و غیاخوردن دهد ،آیا

سیری و غیاخوردن لزوماً با قوای طبیعی آدمی مالئمند؟ به تعبیر دیگر ،آیا این امکان وجود ندارد کهه دسهتگاه
ادراک اعتباری انسان بنا به تحریک یک قوّش طبیعی ،چیزی را ضرور و نیکو بداند که سبب تباهی که ّ وجهود

آدمی شود؟ فرض کنید بیماری که نوشیدن آب برایش کُشنده است ،امّا به تحریک قوش غاذیه سیراب شهدن را
ضرور و نیک می پندارد .این جا در مجموع قوای طبیعی مالئم با سیراب شدن نیسهت .آیها ایهن امکهان وجهود

دارد که من عِلْوی هم گاهی در مسیر اعتبارسازی ،چیزی را که با ک ّ هویت من عِلْوی ناسازگار است ،در اثهر
تحریک یکی از قوای خود ،ضرور و نیک بداند؟ برای مثال ،فرض کنید قهوّش مهربهانی ،آدمهی را وادارد تها در

جایی که گرفتن انتقام سزاوار است ،ضرورت گیشت یا حُسن بخشش را اعتبهار کنهد؟ آیها ایهن اعتبهار ،سهبب

حُسن آن کار می شود؟ برخی از تعبیرهای شهید مطهری چنان است که نکتة اصلی اخالقهی بهودن یهک فعه ،

مالئمت واقعی آن فع با کمال نفس یا من عِلْوی است و اعتبارکردن ،جزء مؤلّفه های حُسهن و قهبح یها بایهد و
نباید اخالقی نیست .به تعبیر دیگر ،در ذات راستی ،یک حسن معقول و یهک زیبهایی ذاتهی وجهود دارد .خهود

راستی ،خیر و کمال نفس انسانی است .درون مغایر جوهر انسانی است(مطهری.)777 ،7702 ،

قأکیم بر ضرو ع قفکیک میان معیا اخمقی با افعال اخمقی
استاد مطهری از راه ح های گریز از نسبی گرایی در اخالق را این مسئله می داند که نمی تهوان معیهار حقیقهی

علم هش
 118دوفصلناهم ی ژپو ی ژپوهشهای معرفت شناختی ،شماره ،18اپییز و زمستان 1318



اخالق را پسند انسان و یا جوامع انسانی دانست .ایشان بر این باورند که معیار های اخالقی همواره ثابت و مطلق
اند و این افعال اخالقی است که در جوامع گوناگون و یا در زمان ها و شرایط مختلف ،جایگاه متفاوتی را مهی

یابند .البته از نگاه ایشان مطلق بودن اخالق را با مطلق بودن فع اخالقى نباید اشتباه کرد؛ یعنى روى یهک فعه

نمى شود تکیه کرد و گفت همیشه این فع اخالقى است ،همچنان که نمى شهود گفهت همیشهه ایهن فعه ضهد
اخالق است .و غالباً این است که اسباب اشتباه افراد شده است ،خیال کردهاند که الزمه اخهالق مطلهق و ثابهت

این است که افعال را از اول دسته بندى کنیم ،یهک دسهته کارهها را بگهیاریم در طرفهى و بگهوییم ایهن کارهها
کارهاى اخالقى است و یک دسته کارها را بگیاریم در طرف دیگر و بگوییم این کارها کارهاى غیر اخالقهى

است .ولى باید گفت چنین نیست ،به قول قدما با وجوه و اعتباراتِ افعال فرق مىکند ،یعنى ممکن است (یهک
فع با یک اعتبار) اخالقى باشد (و با اعتبار دیگر) ضد اخالقى .اینکه رفتار مطلق اسهت یها نسهبى ،غیهر از ایهن
است که اخالق مطلق است یا نسبى(همو .)333 -330 ،7736 ،از نظر مطهری این راهکار می توانهد ایهن سهخن

منسوب به امیرالمؤمنین(ع) را ،که برخی از نسبی گرایان با تمسک به آن در تال

اند تا نسبیت گرایی را اثبات

کنند ،توجیه کند که منظور امام در عبارت «التؤدبوا اوالدکم باخالقکم النهم خلقوا لزمان غیر زمهانکم» آداب
و سنن اخالقی ست نه اصول اخالقی(همو ،اسالم و مقتضیات زمهان ،ا .)237 ،7از همهین زاویهه مهی تهوان بهه

تفکیک میان فع اخالق از معیارها و اصول فع اخالقی(همو .)43 ،7736 ،و اخالق از رفتار (همهو.)73 -71 ،

و اخالق از آداب پرداخت و به طور کلّی اص اخالق را در مورد این ها ثابت کرد امّا ازجهت دیگر معیارها و

اصول فع اخالقی و رفتار و آداب را متغییر و قائم به شرایط درآن است این نسبی گرایهی در افعهال اخالقهی و
مطلق گرایی در اصول اخالقهی در سهیره ی نبهوی و معصهومین ههم قابه مشهاهده اسهت .بههطهور مثهال پیهامبر

اکرم(ص) از برخی از اصول اخالقی هیچ گاه تخطی نکردند و از اموری ماننهد اسهتفاده از خیانهت و فریهب در
روابط سیاسی و اجتماعی استفاده نکردند(همو .)23 -23 ،7733 ،و یا هیچ گاه در برخورد با مشرکین و دشمنان
از حد و حدود اخالقی فراتر نرفتند(.همو .)722 -726 ،و یا هیچ گاه تن بهه ظلهم نهداده و در مقابه دشهمن بهه

التمای روی نیاوردند(همو ،7717 ،ا .)32 -37 ،70اما در شرایطی از بعضی از امور مانند اعمال زور بهه عنهوان

آخر الدواء(همو .)37 ،بهره جستند .این تمایز میان اصول و افعال را در شهریعت اسهالمی نیهز مهی تهوان یافهت.

بسیاری از امور در حالت و شرایطی ،امری جایزاند اما در شرایط دیگر از دیهدگاه شهارع غیهر مجهاز محسهوب

میشوند .استاد مطهری خود به عنوان اولی و ثانوی اشاره می کند و می گوید همانگونهه کهه بهه عنهوان اولهی
گوسفند حیوانی حالل گوشت است و یا به عنوان اولی خوک حرام گوشت محسهوب مهی شهود ،ولهی همهین

حالل گوشت با یک عنوان ثانوی به امری حرام تبدی می شود ،مث این که این گوسهفند در تملهک دیگهری

باشد و خوردن گوشت آن حرام میشود زیرا که دزدی است ،و همچنین گوشت خوک در جایی کهه حیهات

ربرسی انتقاد استاد مطهری از ارداکات اعتباری 11 ....
شخن بستگی به آن دارد نه تنها حالل میشود ،بلکه خوردن آن واجب نیز هست .امها ایهن تفهاوت حکهم ،بهه

حقیقت مصالح و مفاسد مورد نظر شارع ،صدمه نمی زند و این عناوین ثانوی ،منکر عناوین اولیه نیستند( همهو،

 ،7717ا.)337 ،22

متاتسه و قطبیق
در مجموع در رابطه با دیدگاه استاد مطهری در نقهد و بررسهی دیهدگاه عالمهه طباطبهایی در مبحها ادراکهات
اعتباری به این نتیجه می رسیم که استاد مطهری سه رویکرد متفاوت همراهی ،انتقادی و اصالحی داشته اسهت

که شام موارد زیر است:

وتکرد هرراهی
با نگاه همراهی و تأییدی اسهتاد مطههری اصه دیهدگاه عالمهه در ادراکهات اعتبهاری را مهی پهییرد و آن را از

ابداعات عالمه طباطبایی میداند(همو ،7717 ،ا .)371 ،77مطههری در ظهاهر ،اعتبهاری بهودن حُسهن و قهبح را

پییرفته ،اص مسأله را مورد انتقاد قرار نداده؛ زیرا می گوید ما اص خوبی و بدی را همان طور قبول می کنهیم

که امثال آقای طباطبایی و راس گفته اند که معنای خوب بودن و خوب نبودن ،باید و نباید ،دوسهت داشهتن و

دوست نداشتن است(همو ،7717 ،ا .)371 ،77منتتها برخی از نظرات عالمه را در این رابطهه قابه نقهد میدانهد
(همو 7717 ،ا .)370 ،77

وتکرد اشتتادی
استاد مطهری در رویکرد انتقهادی برخهی از دیهدگاه ههای عالمهه در ادراکهات اعتبهاری را از جملهه در فطهری
ندانستن اصول اخالقی(همو .)720 - 723 ،7703 ،و ...مورد نقد قرار داده و معتقد است برخی از نظرات عالمهه
در این بخش به نسبی گرایی در اخالق منجر می شود ،از نظر استاد مطهری برخهی نکهات جنبهی نظریهة علّامهه

مانند توسعه اعتبارکردن به حیوانات مورد اشکال است .استاد مطهری در این رابطه می فرماینهد«:ایشهان (عالمهه

طباطبایی) می گویند عالم اعتبار از همین جا شروع می شود ،و طهوری ههم تعبیهر مهی کننهد کهه اندیشهه ههای

اعتباری در موجودات زنده مطلقاً (انسان و غیرانسان) وجود دارد ،و همین تعمیم است که بهرای مها قابه قبهول
نیست(همو ،7717 ،ا .)371 ،77امّا مشک اصلی و مهمّی که فهراروی مطههری قهرار دارد ،چگهونگی ثبهات و

جاودانگی اصول اخالقی با فرض قبول اعتباری بودن آنها است .رویکرد انتقادی مطههری در کتهاب نقهدی بهر

مارکسیسم دربارش دیدگاه علّامه طباطبایی دربارش حُسن و قبح اخالقی بیش از آن که به سرشت اعتبهاری آن هها

مربوط باشد ،به لوازمی است که از اعتباری بودن برمی آید که مهم ترین آن ها عدم جاودانگی اصول اخالقهی
است .وی در توضیح سخن علّامه می گوید«:سپس ایشان می گویند این بایدها و نبایدها را انسان بهرای رسهیدن

به یک سلسله مقصدها اعتبار کرده است و از آن جا که مقاصد متغیّر است ،قهراً احکام هم متغیّر خواههد بهود؛
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چون تا وقتی آن مقصد هست ،این باید هم هست .وقتی آن مقصد تغییر کرد ،قهراً آن باید هم تغییر می کنهد و
لهیا ایشان می گویند ادراکات اعتباری ،برخالف ادراکات حقیقی ،ادراکات موقّت و غیرجاویدند و تقریبهاً بهه

حرفِ این جا می رسد که اخالق و دستور نمی توانهد جاویهد باشهد» (همهو ،7717 ،ا .)376 ،77بهدون داوری
فلسفی درباره اخالق طباطبایی ،به جهت تاریخی-سیاسی هم می تهوان اعتهراض مطههری بهر طباطبهایی را مههم

شمرد .از ایهن حیها کهه بعهد از مطههری و طباطبهایی ایهن اخهتالف ادامهه دار شهد و بهاقی علمها ،روحهانیون و
روشنفکران در ایران به تفاریق در این باب اتخاذ موضع کردنهد و در دو دسهته جهای گرفتنهد :موافقهان اخهالق
طباطبایی و مخالفان اخالق طباطبایی .در صدر موافقان اخالق طباطبایی می توان از عبدالکریم سرو

نام برد و

در صف مخالفان اخالق طباطبایی می توان به رضا داوری ،جعفر سبحانی و بسیاری از روحانیون قم اشاره کرد.

میان این دو گروه گاه درگیری هایی نیز به وجود آمده است .به عنوان نمونه ،سرو
دانش و ارز

در سهال  7773در کتهاب

به موافقت از عالمه بر می آید و اخهالق او را از جههاتی مشهابه هیهوم مهی دانهد (نهوعی اخهالق

هههابزی)(سههرو  ،)777 ،7773 ،سههپس داوری چنههد سههال بعههد در  7707در مقالههه ای مههی نویسههد…« :نظههر

(طباطبایی) با آنچه از اقوال پوپر و راس معموالً بدون ذکر ماخی ،و حتی گاهی همراه با قرآن بر سر نیزه ،نقه

شده است ،مناسبتی ندارد»( رضا داوری ،همو ،ص .)740بسیاری از منتقدان اخالق طباطبایی ،از جمله مطهری،
به خوبی دانسته اند که برخی لوازم و لواحق سخن طباطبایی اصول کلی و جهانشمول اخالق اسالمی را وابسهته

به سیاق می کند و از اعتبار می اندازد .به این معنا ،به نظر می آید مواجه مطهری با اخالق طباطبایی ممکن است

در برخی جهات جنبه عقیدتی داشته باشد تا جنبه فلسفی(مطهری ،7706 ،ا .)423 ،7مطهری معتقهد اسهت کهه

عدالت ،اجرای حق است و این اقدام اجرایی ،هر چنهد فعهالیتی ارادی و اختیهاری اسهت ،ولهی حهق ،ریشهه در

طبیعت و فطرت دارد و از اینجا به این نتیجه می رسد که بالیات حقی و ذی حقی و عدالتی وجود دارد و شارع

دستورهای خود را موافق آنها تنظیم کرده است( ،همو ،7733 ،ا .)267 – 270 ،0و چون استاد به فطرت انسان

نظر خو

بینانه دارد ،به جای آنکه «انسان در جامعه» را با اص استخدام و استثمار ،تعریف کنهد ،معتقهد اسهت

که قاعده «ال ضرر» ارجاع به «فطرت» در زمینه حقوق فطری است(همو).
وتکرد اصمحی
با نگاه اصالحی مطهری تال

می کند به توجیه و تصحیح دیدگاه عالمهه در زمینهه اخهالق از منظهر ادراکهات

اعتباری بپردازد و چند راه ح پیشنهاد می دهد که شام موارد زیر است:

الف -یک راه ح را در تفکیک میان فع اخالقی و معیار اخالقی می داند(همو ،7717 ،ا  .)337 ،22وی

در توضیح سخن علّامه می گوید« :سپس ایشان می گویند این بایدها و نبایدها را انسهان بهرای رسهیدن بهه یهک

سلسله مقصدها اعتبار کرده است و از آن جا که مقاصد متغیّر است ،قهراً احکام هم متغیّر خواهد بود؛ چهون تها

ربرسی انتقاد استاد مطهری از ارداکات اعتباری 10 ....
وقتی آن مقصد هست ،این باید هم هست .وقتی آن مقصد تغییر کرد ،قهراً آن باید ههم تغییهر مهی کنهد و لههیا
ایشان می گویند ادراکات اعتباری ،برخالف ادراکات حقیقی ،ادراکات موقّت و غیرجاویدند و تقریباً به حرفِ

این جا می رسد که اخالق و دستور نمی تواند جاوید باشد» (همو ،7717 ،ا.)376 ،77

ب -تفاوت قائ شدن بین من علوی و مهن سهفلی انسهان (همهو ،7717 ،ا .)373 ،77بهه نظهر مطههری اگهر

اخالق را از جنبه ی من علوی و ملکوتی انسان بنگریم ،اخالق مطلق و جاودانه خواهد بود ،و اگر از دریچه ی

من سفلی و حیوانی نظاره گر اخالق باشیم ،آن را نسبی و متغیر خواهیم یافهت .انسهان بهه حسهب مهن ملکهوتی
خود

کماالتی دارد ،کماالتی واقعی نه قراردادی ،چون انسان تنها بدن نیست ،نفهس ههم هسهت ،کهاری کهه

متناسب با کمال معنوی و روحی انسان باشد ،میشود کاری علوی و کار ارزشمند(همو.)371 -373 ،

ج -تفکیک قائ شدن بین حسن و قبح فاعلی و حسن و قبح فعلهی .مطههری در توجیهه دیهدگاه طباطبهایی

معتقد است که طباطبایی معنای خوب بودن و باید را دوسهت داشهتن نمهی دانهد؛ بلکهه اعتبهاری مهی دانهد کهه

برخاسته از دوست داشتن است و مطهری هم بر این نکته واقف است .باید و نبایدها تهابع دوسهت داشهتن هها و

دوست نداشتن ها است(همو.)773 ،7702 ،

شتاتج متاله
با توجه به مطالب فوق به این نتیجه می رسیم که با توجه بهه راهکارهها و توجیههات اسهتاد مطههری بهر دیهدگاه

عالمه در تفکیک میان فع اخالقی و معیار اخالقی( همو ،7717 ،ا  ،)337 ،22تفاوت قائ شدن بین من علوی

و من سفلی انسان(همو ،7717 ،ا  .)373 ،77و تفکیهک قائه شهدن بهین حسهن و قهبح فهاعلی و حسهن و قهبح

فعلی(همو .)773 ،7702 ،میتوانیم معتقد به مطلقگرایی احکام و اصول اخالقهی بشهویم و دیهدگاهههای اسهتاد
مطهری را راهگشابدانیم؛ ضمن اینکه عالمه در برخی از آثار به صراحت مسئله نسبی گرایی در اخالق را باط

و مطرود می داند( طباطبایی ،7702 ،ا .)732 -737 ،7البته بایهد اذعهان نمهود کهه ظهاهر بیهان عالّمهه در فصه

ادراکات اعتباری مأنوی اه فلسفه نیست ،ولی از بیان و تعبیر که صرف نظر کنیم ،چیزهایی در نوشهته ایشهان

ناگفته مانده است .عالّمه با مسئلة تکثّر فرهنگها ،مِلَ و اندیشهها روبهرو بوده است .از این رو ،طرح ادراکات

اعتباری او نتیجة مواجهة وی با تکثّر است ،گرچه جههت گیهری عالّمهه و شههید مطهّهری در مواجههه بها تکثّهر،

متفاوت است .گفتگوی میان این استاد و شاگرد بسیار آموزنده است و نشاندهندش دو جهتگیهری مختلهف در

مواجهه با تکثّر است(مصلح .)727 ،7712 ،مطهّهری دغدغهة جهاودانگی اخهالق و دیهن دارد کهه البتّهه دغدغهة

کالمی مهمّ و معتبری است اگرچه در برخی مواقع مواجه استاد مطهری با این موضوع از جنس دغدغهه دینهی-
اخالقی است تا فلسفی .ضمن اینکه اهمیّت نظریّة عالّمه در این است که میتوان با هر متفکّر دگراندیشهی وارد

گفتگو شد .در واقع ،آغاز بحا از اعتباریّات ،آغازکردن از جایی است که از صرفِ وجود طبیعی فرامیرود و
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فرهنگ آغاز میشود .با توجّه به زمینه های پیدایش تفکّر فلسفی دربارش فرهنگ که از قرن هجدهم آغهاز شهد،

می توان بحا اعتباریّات عالّمه را آغازی برای ورود به فلسفة فرهنهگ دانسهت .بهرای آغهاز چنهین بحثهی بایهد
پییرفت که قلمرو اعتباریّات همان قلمرو فرهنگ است و بهه همهین دلیه  ،مههمتهرین بخهش بحها ،توجّهه بهه

قلمروی است که در سنّت تفکّر اروپایی «فرهنگ» نامیده میشود .بهر ایهن اسهای ،بهازخوانی نظریّهة عالّمهه در
حوزش اعتباریّات ،مبنایی درخور برای ورود به مباحا فلسفة فرهنگ است؛ به بیان دیگر ،نظریّة اعتباریّات عالّمه

را با لحا دغدغههای استاد مطهری ،می توان مبنایی محکم برای پاسخ به پرسهشههایی دانسهت کهه در حهوزش

فلسفة فرهنگ به اندیشه درآمده است .بهنظر می رسد وسعت نظر عالّمه در فهمیدن و شنیدن اندیشهها و سخنان
برخاسته از جهان های دیگر باعا طرح نظریّة ادراکات اعتباری شده است که در جهای خهود ارزشهمند و قابه

تأم است اگرچه بدون در نظر گرفتن توجیهات استاد مطهری  -علهی رغهم برخهی از اشهکاالت وارده کهه در

بحا تفکیک میان من عُلوی و من سفلی و ...همین نوشتار اشاره شهد -در نهایهت بهه دلیه عهدم صهراحت در

دیدگاه عالمه میتوانیم بگوییم که دیدگاه عالمه به نسبیگرایی در اخهالق حهداق از منظهر کثهرت ادراکهات
اعتباری میانجامد .البته عالمه در برخی از آثار دیدگاههای دیگری در حوزه اخالق ارائه نموده است که به نقد

نسبیگرایی اخالق و یا نقطه مقاب نسبیگرایی اخالق منجر می شود که خوانندگاه محترم مهی تواننهد مراجعهه

نمایند و به صورت اشاره در این قسمت تقدیم میشود :عالمه طباطبایی -7 ،از منظر فضیلت گرایی اخالقی :بهه

دیدگاه ارسطو در رعایت اعتدال در اخهالق نزدیهک شهده اسهت( طباطبهایی ،7707 ،ا -2 .)737 ،7در وظیفهه
گرایی اخالقی :در بخش اخالق کتاب ،اخالق را از جنس وظیفه و مسئولیتی دانسته است که انسهان نسهبت بهه

خدا ،خود و دیگران دارد(آموز

دین -7 .)277 ،در پیامدگرائی آخروی(امر الهی) :عالمه معتقد است چیزی

خوب و پسندیده است که خدا آن را امر فرموده است و ثواب اخروی به همراه داشته باشد و چیزی بد و ناپسند
است که خداوند آن را نهی فرموده است و برای آن عیاب آخرت در نظر گرفته شده است( المیزان فی تفسهیر

القرآن ،ا .)777 ،7و در نظریه اخالق محبت یا اخالق قرآنی :عالمه معتقد است که این تئوری اخالقی مبتنهی

بر محبت است و خود ایشان آن را «اخالق قرآنی» نام نهاده است .چرا که به نظر ایشان این نوع از اخالق ،ویژه

قرآن است و به نظر ایشان در هیچیک از کتب آسمانی و تعلیمات انبیاء گیشته و اندیشههای معقول از حکمای
الهی شبیه آن یافت نمی شود .ایشان این اخالق را کارآمد ترین نظریه اخالقی مهی دانهد کهه بها وجهود آن ههیچ

زشتی و رذیلتی به انسان راه نمییابد و در او تحقق پیدا نمیکند ،تا چهه رسهد بهه اینکهه ایجهاد شهود و شهخن
بخواهد آن را از بین ببرد .در این دیدگاه غایت ،مقصد و هدف رفتار نه سعادت و کمال دنیوی ،نهه سهعادت و

خوشبختی اخروی ،بلکه غایت و نهایت عم  ،تنها و تنها یک چیز و آن هم ذات اقدی الهی است( المیزان فی
تفسیر القرآن ،ا.)773 ،7
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کتابشناسی
قرآن کریم

احمدی ،پوهنم جاوید .)7731(.رو

تحقیق کتابخانه ای و اجتماعی ،کاب  :انتشارات رسالت.

ادوارد مور ،جورا .)7733(.مبانی اخالقی ،ترجمه توکلی و علی عسکری یزدی ،تهران :انتشارات سمت.

افتخاری ،مهدی(.دفاع  .)7717جایگاه عق و احسای در آرای اخالقی عالمه طباطبایی ،پایان نامه ،مقطع کارشناسی

ارشد ،دانشگاه قم ،دانشکده الهیات ومعارف اسالمی.

جعفری ولنی ،علی اصغر .)7714(.استاد مطههری و ادراکهات اعتبهاری عالمهه طبها طبهایی ،اندیشهه عالمهه طباطبهایی،

دوره،2

.7

سرو  ،عبدالکریم .)7773(.دانش و ارز  ،تهران :انتشارات یاران

همو .)7700(.تفرا صنع(گفتارهایی در اخالق و صنعت و علم انسانی) ،تهران :انتشارات سرو

طباطبایی ،سید محمدحسین .)7702(.رسائ سبعه ،تهران :انتشارات بنیاد علمی و فکری عالمه طباطبایی.
همو .)7707(.المیزان فی تفسیر القرآن ،جلد ،7تهران :انتشارات دارالکتب االسالمیه.

همو .)7707(.المیزان فی تفسیر القرآن ،جلد ،76تهران :انتشارات دارالکتب االسالمیه.
همو .)7707(.المیزان فی تفسیر القرآن ،جلد ،72تهران :انتشارات دارالکتب االسالمیه.
همو .)7707(.المیزان فی تفسیر القرآن ،جلد ،70تهران :انتشارات دارالکتب االسالمیه.
همو .)7707(.المیزان فی تفسیر القرآن ،جلد ،2تهران :انتشارات دارالکتب االسالمیه.

همو .)7707(.المیزان فی تفسیر القرآن ،جلد ،2تهران :انتشارات دارالکتب االسالمیه.
همو .)7707(.المیزان فی تفسیر القرآن ،جلد ،3تهران :انتشارات دارالکتب االسالمیه.
همو .)7707(.المیزان فی تفسیر القرآن ،جلد ،3تهران :انتشارات دارالکتب االسالمیه.

همو .)7704(.اصول فلسفه و رو

رئالیسم ،جلد  ،2تهران :انتشارات صدرا.

همو .)7733(.انسان از آغاز تا انجام ،مترجم صادق الریجانی ،به کوشش هادی خسروشهاهی ،قهم :انتشهارات بوسهتان

کتاب.

همو(.بی تا) .آموز

دین ،تنظیم :مهدی آیت الهی ،قم:دفتر انتشارات اسالمی.

همو .)7733(.بررسی های اسالمی ،جلد  ،7به کوشش هادی خسروشاهی ،قم :انتشارات بوستان کتاب.

همو .)7733(.بررسی های اسالمی ،جلد  ،2به کوشش هادی خسروشاهی ،قم :انتشارات بوستان کتاب.
همو .)7716(.طریق عرفان ،تهران :انتشارات آیین اشراق.

همو .)7717(.مقاله والیت و زعامت( ،بحثی در باره مرجعیت) نویسنده :مهدی عبداللهی ،تهران :فصلنامه پیام
همو .)7710(.شیعه در اسالم ،قم :انتشارات بوستان کتاب.

همو(.بی تا) .حاشیه الکفایه ،قم:بنیاد علمی وفکری عالمه طباطبایی.

همو(.بی تا) .فرازهایی از اسالم ،تنظیم :مهدی آیت الهی ،تهران :انتشارات جهان آرا.
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همو .)7733(.مجموعه رسای  ،به کوشش هادی خسروشاهی ،قم :انتشارات بوستان کتاب.

فارابی ،محمد .)7737(.ارز

عدالت ،تأملی در نظریه عدالت عالمه طباطبایی و نقد استاد مطهری بر آن بخهش دوم،

مجله حکومت اسالمی بهار  -شماره .7

مصباح یزدى ،محمهدتقى .)7717(.فلسهفه اخهالق ،تحقیهق و نگهار  :احمدحسهین شهریفی ،قهم :انتشهارات مؤسسهه

آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدی سره).

مصلح ،علیاصغر .)7712(.ادراکات اعتباری عالّمه طباطبائی و فلسفة فرهنگ ،تهران :انتشارات روزگار نو.

مطهری ،مرتضی .)7706(.یادنامه شهید مطهری ،جلد ،7تهران ،زیر نظر عبدالکریم سرو  ،تهران :انتشهارات سهازمان

انتشارات و آموز

انقالب اسالمی

همو .)7706(.یادنامه شهید مطهری ،جلد ،2تهران ،زیر نظر عبدالکریم سرو  ،تهران :انتشارات سهازمان انتشهارات و

آموز

انقالب اسالمی

همو .)7702(.آشنایی با علوم اسالمی ،تهران :انتشارات صدرا.

همو .)7703(.شرح مبسوط منظومه ،جلد  ،7تهران :صدرا.
همو .)7703(.فلسفه اخالق ،تهران :انتشارات صدرا.

همو .)7736(.اسالم و مقتضیات زمان ،جلد ،7تهران :انتشارات صدرا.
همو .)7736(.اسالم و مقتضیات زمان ،جلد ،2تهران :انتشارات صدرا.
همو .)7732(.ختم نبوت ،تهران :انتشارات صدرا.

همو .)7733(.یاداشتهای استاد مطهری ،جلد ،0تهران :انتشارات صدرا

همو .)7733(.یاداشتهای استاد مطهری ،جلد ،1تهران :انتشارات صدرا
همو .)7736(.تعلیم وتربیت در اسالم ،تهران :انتشارات صدرا.

همو .)7717(.مجموعه آثار استاد مطهری ،جلد ،77تهران :انتشارات صدرا.

همو .)7717(.مجموعه آثار استاد مطهری ،جلد ،77تهران :انتشارات صدرا.
همو .)7717(.مجموعه آثار استاد مطهری ،جلد ،70تهران :انتشارات صدرا.
همو .)7717(.مجموعه آثار استاد مطهری ،جلد ،2تهران :انتشارات صدرا.

همو .)7717(.مجموعه آثار استاد مطهری ،جلد ،27تهران :انتشارات صدرا.

همو .)7717(.مجموعه آثار استاد مطهری ،جلد ،22تهران :انتشارات صدرا.
همو .)7717(.مجموعه آثار استاد مطهری ،جلد ،27تهران :انتشارات صدرا.
همو .)7717(.مجموعه آثار استاد مطهری ،جلد ،7تهران :انتشارات صدرا.

همو .)7717(.مجموعه آثار استاد مطهری ،جلد ،4تهران :انتشارات صدرا.
همو .)7717(.مجموعه آثار استاد مطهری ،جلد ،7تهران :انتشارات صدرا.
همو .)7717(.مجموعه آثار استاد مطهری ،جلد ،0تهران :انتشارات صدرا.
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همو .)7717(.مجموعه آثار استاد مطهری ،جلد ،1تهران :انتشارات صدرا.

نصری ،عبداهلل .)7732(.حاص عمر ،تهران :انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

