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ABSTRACT 

 

Some realists consider moral judgments to be reasonable. According to this 

view, ethical arguments play an important role in determining the direction 

of moral decisions and distinguishing between good and bad; Hence, the 

degree of their persuasion and credibility will have a direct effect on the 

acceptance of the moral agent. In order to determine the correctness and 

persuasion of the arguments presented for moral judgments, it is necessary 

to examine the arguments both in terms of substance and form. The closer 

the arguments are to the analogy of the argument, the more certain they are.  

Thus, the methodology of the ethical arguments of different viewpoints and 

scholars can assess the value of the moral judgments provided by them. In 

this study, in order to identify the validity of the moral precepts of Shahid 

Motahari and Ayatollah Mesbah, as two realistic Muslim thinkers, we intend 

to deal with the methodology of their ethical arguments. In this regard, the 

method of comparative analysis was used. The obtained results show that the 

moral reasoning of both professors is conjunctive analogy in terms of form 

and obvious Nonethical propositions in terms of matter. Nevertheless, 

Master Mesbah's argument is superior to Master Motahhari's moral argument 

in terms of transparency and achieving sound results. 
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 مقاله پژوهشی

 (97 - 79)ص.  1401 بهار، 1 ، شماره2دوره

  
 

 مطهریهای اخالقی شهید  شنایس استدالل تحلیل تطبییق روش                                      
 یزدی مصباح الّل و آیت   

 _________  2سید علی اکبر حسینی قلعه بهمن   *1 السادات موسویسمیه _________

 گروه مدرسی معارف، دانشگاه معارف اسالمی، قم، ایران.  ،دانشجوی دکتری .1

 .، ایرانقم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ادیانگروه  دانشیار، .2
  

 

DOI:10.22034/NRR.2021.44779.1056 

URl: https://nrr.tabrizu.ac.ir/issue_1443_1430.html 

 :نویسنده مسئول

 سمیه السادات موسوی
 چکیده

های اخالقی در تعین دیدگاه، استداللدانند. طبق این پذیر میگرایان، احکام اخالقی را استداللبرخی واقع

مسیر تصمیمات اخالقی و تشخیص خوب و بد نقش مهمی دارند؛ از این رو، میزان اتقان و باورپذیری آنها 

هایی که برای در پذیرش فاعل اخالقی تأثیر مستقیم خواهد داشت. برای تعیین میزان درستی و اتقان استدالل

ها هم از جهت ماده و هم از جهت صورت بررسی شوند. هر است استدالل شود الزماحکام اخالقی ارائه می

آوری آنها بیشتر است. به این ترتیب، با تر باشند میزان یقینها به قیاس برهانی نزدیکاندازه استدالل

توان اعتبار احکام اخالقی آنها را ها و اندیشمندان مختلف میهای اخالقی دیدگاهشناسی استداللروش

اهلل ارزیابی کرد. در این پژوهش، برآنیم جهت شناسایی میزان اعتبار احکام اخالقی شهید مطهری و آیت

های اخالقی ایشان بپردازیم. در شناسی استداللگرای مسلمان، به روشمصباح، به عنوان دو اندیشمند واقع

دهد استدالل اخالقی هر دو استاد میدست آمده نشان این راستا از روش تحلیل تطبیقی استفاده شد. نتایج به

های غیراخالقی بدیهی است. با وجود این، به لحاظ صورت، از نوع قیاس اقترانی و به لحاظ ماده، از گزاره

کبرای استدالل استاد مصباح از نظر شفافیت و حصول نتایج متقن، نسبت به استدالل اخالقی استاد مطهری 

 برتری دارد.

 ایمیل:
smhosna110@gmail.com 
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بیان مسأله   

های اخالقی است. یکی از مباحث مهم در فلسفه اخالق، مسئله واقعیت داشتن یا واقعیت نداشتن احکام و گزاره

ها ارائه ای برای اثبات آندهند باید شیوههای اخالقی از یک واقعیت خبر میکسانی که معتقدند احکام و گزاره

دیدگاه کسانی با این حساب، دانند. پذیر نمیاحکام اخالقی را قابل اثبات و استدالل 1گرایان،دهند؛ منتها همه واقع

های اخالقی را از طریق استدالل اثبات کرد در مقابل دو گروه عمده قرار توان احکام و گزارهکه معتقدند می

 5و قراردادگرایان 4امرگرایان 3گرایان،احساس 2های منطقی،گرایانی مثل پوزیتیویستگیرد؛ گروه اول، غیرواقعمی

گرایانی ها را اثبات کرد و گروه دوم، واقعهای اخالقی منشأ واقعی ندارند تا بتوان آنهستند که معتقدند گزاره

و  6ناپذیرند؛ چون بدیهی هستند. این گروه که شامل شهودگرایانهستند که معتقدند احکام اخالقی اثبات

توان احکام اخالقی را از ای وجود ندارد؛ پس نمیمعتقدند بین »هست« و »باید« رابطهشوند می 7گرایانوظیفه

هایی خارج از حوزه اخالق به دست آورد. احکام اخالقی یا خودشان بدیهی هستند یا به احکام بدیهی گزاره

 9گرایان،قدرت 8گرایان،دانند؛ مثل لذتپذیر میگرایانی که احکام اخالقی را استداللشوند. اما واقعمنتهی می

توان ها مینیاز از استدالل نیستند و برای اثبات آنگرایان معتقدند احکام اخالقی، بدیهی و بیو قرب 10سودگرایان

، خانیـ فتحعلی 187و  118، ص1385بدیهی استفاده کرد. )ر.ک: مجتبی مصباح،  11های غیر اخالقیاز گزاره

 (Ingram, 2015, p230 & 231ـ  46ـ  44، ص1377

های اخالقی، در برای تعیین جایگاه موضوع این مقاله در جغرافیای دانش اخالق، باید گفت بحث استدالل

های اخالقی قرار دارد. یکی از مسائل مهم در اخالق و ذیل مباحث منطقی در رابطه با احکام و گزاره حوزه فرا

مکاتب و اندیشمندان مختلف است. اهمیت این مسئله بدان جهت های اخالقی شناسی استداللاین حیطه، روش

دست آورد. توان میزان ارزش و اتقان احکام اخالقی هر دیدگاه را بهها میشناسی استداللاست که از طریق روش

های اخالقی این است که بررسی شود مقدمات ارائه شده به عنوان مواد استدالل، شناسی استداللمنظور از روش

دست آمده از این استدالل تا چه حدی و نیز شکل منطقی استدالل از چه نوعی است تا مشخص شود احکام به

 آور هستند. صحت داشته و یقین

 
1. Realists  

2. Logical positivists  

3. Emotivists 

4. Imperialists   

5. Contractualists  

6. Intuitionists 

7. Deontologists  

8. hedonists  

9. Authoritarianists  

10. Utilitarianists  

11. Nonethical  



 ....        سمیه سادات موسوی و سید علی اکبر حسینی قلعه بهمنیهای اخالقی شهید مطهری شناسی استداللتطبیقی روشتحلیل  

81 

ره 
دو

ی، 
مد

ارآ
و ک

ی 
وه

 پژ
ین

ه د
نام

صل
ف

2
اره

شم
 ،

 1  ،
هار

ب
 

14
01

 

 
های های فلسفه اخالقی بیشتر مورد توجه قرار گرفته، بحث توجیه گزارهرغم اهمیت مسئله، آنچه در پژوهشبه

کند؛ زیرا توجیه احکام اخالقی یک فرق می 2با توجیه اخالقی 1اخالقی اخالقی است. باید توجه داشت استدالل

پردازند؛ ولی گرا نیز به آن می( که مکاتب غیرواقع6، ص1390زاده، است )ملکی و نوری 3شناختیبحث معرفت

است و مربوط به مکاتبی است که احکام اخالقی را  4شناختیهای اخالقی یک بحث روشبررسی استدالل

گرا لزوم پایبندی به دهند. برای مثال، مکاتب غیرواقعها قیاس منطقی ارائه میپذیر دانسته و برای آناستدالل

گرا با اموری کنند و مکاتب واقعاحکام اخالقی خود را با اموری، مثل وجود امر، احساس یا قرارداد توجیه می

قرب الهی. اما در بحث استدالل اخالقی از شرایط صوری مثل عمل به وظیفه یا لذت شخصی یا سود عمومی و یا 

 شود.اند، صحبت میگرا برای اثبات احکام اخالقی ارائه دادههایی که مکاتب واقعو مادیِ استدالل

اهلل های اخالقی شهید مطهری و آیتبا توجه به آنچه بیان شد، پژوهش حاضر تمرکز خود را بر تحلیل استدالل

گرای مسلمان قرار داده و تالش دارد روش استدالل اخالقی این دو عالم دو اندیشمند واقعمصباح به عنوان 

 دست آورد. برجسته را به

رود الزم است پیش از ورود به بحث، توضیح شمار میگرایی از محورهای کلیدی این مقاله بهاز آنجا که واقع

 یرا از سنخ جمالت خبر یاحکام و جمالت اخالقالقی گرای اخمختصری در رابطه با آن ارائه شود. مکاتب واقع

از سنخ جمالت های اخالقی را اما مکاتب غیرواقع گرا احکام و گزاره .دانندیدانسته و آنها را قابل صدق و کذب م

صدق و کذب داشته باشند خارج  تیکه قابل یواقع یایآنها را از چرخة احکام و قضا بیترت نیدانسته و بد یانشائ

 (31ب، ص1394)مصباح یزدی، . کنندیم

شان را تشکیل گرایان اخالقی دارای یک مجموعه باور منسجم هستند که ارکان اساسی دیدگاهطور کلی، واقعبه

 دهد. این باورها عبارتند از:می

 الف( حقایق اخالقی در عالم وجود دارند،

 ها، امیال و باورهای آدمیان مستقل هستند، ب( این حقایق از احساسات، گرایش

هایی اخباری و دارای قابلیت صدق و کذب های اخالقی که بیانگر حقایق اخالقی هستند، گزارهج( گزاره

 هستند،

 اند.های اخالقی صادقکم برخی از گزارهد( دست

 
1. Moral reasoning  

2. Moral justification  

3. Epistemology  

4. Methodology  
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دارد؛ به این معنا که ابتدا تالش دارند گرایان بر مدار باورهای اول و دوم قرار ترین و بیشترین تالش واقعمهم

گرایی اخالقی، وجود حقایق اخالقی را نشان دهند و سپس، استقالل آنها را از انسان اثبات کنند. بنابراین، واقع

ها و باورهای آدمیان. البته یعنی اعتقاد به وجود حقایق اخالقی مستقل از احساسات، امیال، سالیق، گرایش

اند. به این معنا که آدمیان معرفت خود از حقایق اخالقی را در گرایی اخالقیارم از لوازم واقعباورهای سوم و چه

آورند؛ اما ممکن است معرفت آنها مطابق با واقع باشد یا مطابق با واقع نباشد. البته های اخالقی میقالب گزاره

کام اخالقی کاذب باشند. )ر.ک: حسینی اند و چنین نیست که تمام احهای اخالقی صادققطعا برخی از گزاره

 (    165ـ  163، 1396بهمن، قلعه

 پیشینه پژوهش

های اخالقی شهید مطهری پس از جستجو در ادبیات نظری پژوهش، اثری که با رویکرد تطبیقی به بررسی استدالل

های اخالقی شناسی استداللهایی که در حوزه روشو استاد مصباح پرداخته باشد یافت نشد. به طور کلی، پژوهش

هایی که حاصل جستجوها نشان داد تنها در بخشاندیشمندان مسلمان صورت گرفته باشد بسیار اندک است؛ چنان

(، 1384های اخالقی از دیدگاه شهید مطهری )در رابطه با ماهیت گزارهزاده از مقاالت مستقل به قلم مجید ابوالقاسم

های اخالقی از دیدگاه پذیری استدالل( به موضوع برهان1388اهلل جوادی آملی )( و آیت1384اهلل مصباح )آیت

ترین منابع کوتاهی شده است. به این ترتیب، در پژوهش حاضر، اصلی این سه اندیشمند به طور جداگانه اشاره

آثار خود آنها  های اخالقی،اهلل مصباح در خصوص نحوه استداللبرای دستیابی به دیدگاه شهید مطهری و آیت

بینی توحیدی«، »نقدی بر مارکسیسم« و »حکمت عملی« بود. در میان آثار شهید مطهری، در سه کتاب »جهان

اهلل های اخالقی استاد قابل برداشت بود. در میان آثار آیتشناسی استداللبیشترین نکات در خصوص روش

اتب اخالقی« بیشترین استفاده جهت دستیابی به روش مصباح نیز از دو کتاب »فلسفه اخالق« و »نقد و بررسی مک

 های اخالقی ایشان صورت گرفت. استدالل

 روش پژوهش

 سهیو مقا قیروش تطب تی( در مورد اهم1993) رییکالدر این پژوهش از روش تحلیل تطبیقی استفاده شده است. 

 فیروش، قدرت توص نیاست. ا لیو تحل هیتجز یبرا یاساس یابزار سه،ی: »مقادیگویم یلمع یهادر پژوهش

مفهوم  یریگرا در شکل یاز تمرکز در موارد، نقش اصل یحاک یتشابهات و تضادها جادیو با ا کندیم تریما را قو

 (Collier, 1993, p105)دارد«. 
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مرحله این روش از چهار صورت گرفته است.  1تحلیل تطبیقی در این پژوهش بر اساس الگوی جورج بِردی

های موجود در رابطه ، صرفاً دادهتشکیل شده است. در مرحله توصیف 5و مقایسه 4همجواری 3،تفسیر 2توصیف،

در مورد هر موضوع به طور  آوری شدهاطالعات جمع ،در مرحله تفسیر شود.های مورد بحث ارائه میبا پدیده

به منظور ایجاد  هطالعاتی که در مرحله قبل آماده شدا ،جواریشوند. در مرحله همو تحلیل میارزیابی  جداگانه

 ،در مرحله مقایسه ،در نهایت .گیرندبندی و درکنار هم قرار میطبقه ،هاتفاوت ها وشباهتچهارچوبی برای مقایسه 

 .شوندها به منظور پاسخ دادن به سوال تحقیق، مقایسه و بررسی میها و شباهتجزئیات موجود در خصوص تفاوت

 ( Bereday, 1964, p4 – 23)ر.ک: 

، پس از بحث کوتاهی در رابطه با چیستی استدالل اخالقی، به توصیف در ادامه ،به آنچه بیان شد با توجه

های اخالقی پرداخته و بعد از توضیح و تفسیر شناسی شهید مطهری و عالمه مصباح در خصوص استداللروش

 دهیم. یسه کرده و مورد تحلیل قرار میاین اطالعات، دو روش را با یکدیگر مقا

اخالقیچیستی استدالل . 1  

گیری در تعریف استدالل اخالقی آمده است: »استدالل اخالقی استداللی است که فاعل اخالقی را به سمت تصمیم

بر اساس این تعریف، استدالل اخالقی،  (Richardson, 2019)کند«. در مورد آنچه باید انجام دهد هدایت می

کند. به عبارت روشی عقلی است که به انسان در تشخیص آنچه اخالقاً درست است و باید صورت گیرد کمک می

 کند. دیگر، استدالل اخالقی، فرد را برای دستیابی به حکم اخالقی صحیح، هدایت می

یا عقیم بودن، تابع قوانین علم منطق است و از این جهت با استدالل اخالقی به لحاظ ساختار و به لحاظ منتج 

کند. »استدالل در منطق اقسامی دارد که عبارتند از: قیاس، استقراء، تمثیل. روش های دیگر تفاوتی نمیاستدالل

 رسیم. استقراء، روشی است که درقیاسی روشی است که در آن از معرفتی کلی به معرفتی دیگر)جزئی یا کلی( می

رسد و تمثیل، استدالل از جزئی به جزئی است. در روش ای کلی میآن ذهن با شروع از مقدماتی جزئی به قضیه

قیاسی به شرط یقینی بودن مقدمات، نتیجه همیشه یقینی است. در روش استقرائی نتیجه فقط گاهی یقینی است و 

استدالل در منطق ارسطویی استدالل قیاسی ترین نوع گاه یقینی نیست. پس، اساسیدر روش تمثیل، نتیجه هیچ

  (103، ص1388ای، است.« )اژه

های بایست در قالب استداللهای اخالقی اگر بخواهند مفید یقین باشند میبا روشن شدن این مطلب، استدالل

انجام های اخالقی، آنچه را باید در اوضاع و احوال خاصی قیاسی ارائه شوند. به این صورت که »در استدالل
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گیریم.« )فرانکنا، های قیاس عملی میکنیم و آنها را مقدمهدهیم با ارجاع به اصول و قواعد کلی خاصی تعیین می

دلیل به دیگران، به این قاعده کلی ( برای مثال، جهت دستیابی به حکم اخالقی ضرر رساندن بی22، ص1376

دلیل به دیگران از مصادیق ظلم است؛ پس دن بیکنیم که »هر ظلمی خطاست« از آنجا که ضرر رسانرجوع می

 گیریم این ضرر رساندن خطاست. نتیجه می

های اخالقی باید گفت از آنجا که وظیفه اخالق نشان دادن راه سعادت و کمال بشر است در مورد ماده استدالل

های برهانی که استدالل های اخالقی فقطبایست یقینی و صحیح باشند؛ لذا از میان استداللهای آن میگزاره

تواند مورد قبول واقع شود. به کند میمقدماتش از امور یقینی و مطابق با واقع است و نتایج یقینی هم حاصل می

لحاظ صورت نیز، صورت برهان در اکثر اوقات به صورت شکل اول قیاس اقترانی است؛ بنابراین، »قیاس برهانی 

ی است که هم صورت و هم مادة آن هر دو در نهایتِ استواری و اتقان ترین نوع قیاس است؛ یعنی قیاسشریف

( 187و  185، ص1387اش کامال متیقن است و در آن جای شکی نیست.« )ر.ک: خوانساری، است؛ پس، نتیجه

ها آندست آمده از تر باشند احکام بههای اخالقی هر اندازه به شرایط قیاس برهانی نزدیکبه این ترتیب، استدالل

های اخالقی شهید مطهری ارزش و اتقان بیشتری خواهند داشت. از این رو، ما نیز در ادامه جهت بررسی استدالل

 دهیم.های قیاس برهانی را مدنظر قرار میها با ویژگیهای آنو استاد مصباح، تطابق استدالل

شناسی استدالل اخالقی شهید مطهریروش. 2  

معتقدند بین »هست« و زیرا  دانند؛پذیر نمیهای اخالقی را استداللگزارهانی هستند که گرایتر بیان شد واقعپیش

. دست آوردهایی خارج از حوزه اخالق بهتوان احکام اخالقی را از گزارهای وجود ندارد و نمی»باید« رابطه

اخالقی ابتدا باید نظر ایشان را های پذیری گزارهبنابراین، برای بررسی دیدگاه شهید مطهری در مورد استدالل

درباره رابطه میان جمالت اخالقی و غیراخالقی یا به عبارتی، رابطه باید و هست مشخص کرد. ایشان ضمن پاسخ 

 گوید: به یک شبهه، نظر خود را در این خصوص بیان داشته است. شهید مطهری ابتدا در تبیین شبهه می

حکمت عملى از هیچ یک از دو طریق فوق )استدالل قیاسی و استدالل »ممکن است گفته شود که مسائل 

که تجربی( قابل اثبات نیست؛ نه از طریق قیاسى و منطقى و نه از طریق تجربى. اما از طریق قیاسى به دلیل این

عملى  مواد قیاس باید از بدیهیات اولیه و یا محسوسات و یا وجدانیات و یا مجرّبات باشد، در صورتى که حکمت

شود و بایدها و نبایدها تابع مربوط است به مفهوم خوب و بد و مفهوم خوب و بد از بایدها و نبایدها انتزاع مى

هاست و دوست داشتن و نداشتن در افراد یکسان نیست. مردم به حسب وضع ها و دوست نداشتندوست داشتن

هاى ها و خواستهر ملت و یا پیروان هر عقیده هدفشخصى و منافع شخصى هر کدام و هر دسته و یا هر طبقه و یا ه

ها کامالً ها و بدیدارد. پس بایدها و نبایدها و قهراً خوبیمتفاوت دارند و هر فرد یا گروهى چیزى را دوست مى
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باشند. پس معانى اخالقى یک سلسله امور عینى نیست که قابل تجربه و یا قابل اثبات امور نسبى و ذهنى مى

 ( 39، ص22، ج1378اشد. تجربه یا قیاس صرفاً در مورد امور عینى جریان دارند«. )مطهری، منطقى ب

های غیرعینی پرداخته استاد شهید در پاسخ به این شبهه به تبیین چگونگی ارتباط بایدهای اخالقی با واقعیت

 دارد: و بیان می

شتابد. سوى کمال نوع و مصلحت نوع نیز مىشتابد به »طبیعت همچنان که به سوى کمال فرد و مصلحت فرد مى

هایى از کمال نوع مجزا نیست. در امورى که کمال نوع است و کمال فرد در کمال نوع اساساً کمال فرد در قسمت

السویه هستند در همه افراد به صورت یکسان وجود ها علىها که همه افراد در آنداشتناست قهراً نوعى دوست

ها هستند. عدالت و سایر ها و بدیهاى متشابه و یکسان و کلى و مطلق، معیار خوبیداشتندوستکند. این پیدا مى

شتابد و براى ها مىهاى اخالقى، همه امورى هستند که طبیعت از نظر مصالح نوع و کمال نوع به سوى آنارزش

راد به وجود آورده و به موجب آن ها از طریق عمل اختیارى، عالقه به این امور را در نفس همه افرسیدن به آن

آید. پس، ضرورتى نیست ها، بایدها و نبایدها به صورت یک سلسله احکام انشائى در نفس به وجود مىعالقه

که معیارى کلى در اخالق داشته باشیم، خوبى و بدى از قبیل سفیدى و سیاهى و یا کُره بودن و مکعب براى این

 ( 41، ص22، ج1378ری، باشند«. )مطه بودن امورى عینى

ها )حکمت نظری( ها و نیستایشان معتقد است بایدها و نبایدها )حکمت عملی( نتیجه الزم و منطقی هست

خیر  ،بتدا عقلگوید: »امی( وی در توضیح چگونگی این رابطه 226و 77، ص2، ج1378است. )ر.ک: مطهری، 

مصوبات عقل را اجرا  ،کند. سپس ارادهبیند و راه وصول به آن را کشف میو کمال و یا لذتی را در دور دست می

( بنابراین، 54، ص2، ج1378د«. )مطهری، پس باید انجام دا»گوید: . اراده می«خوب است»گوید: کند. عقل میمی

توان برای اثبات یا رد آنها استدالل های اخالقی مبنای واقعی دارند میاز دیدگاه استاد شهید، از آنجا که گزاره

 برهانی اقامه کرد. 

های اخباری قابل هشوند به گزارهای انشائی که به صورت باید و نباید بیان میوی معتقد است حتی گزاره

)مطهری، .«است یبه فالن مقصد، فالن عمل ضرور دنیرس یاست که برا نیا دیو نبا دیبا ی»معنتحویلند؛ زیرا 

 تی»رعا یِتوان به صورت اخباریرا م د«یعدالت ورز دی»با ییگزارة انشا( برای مثال، 31، ص22، ج1378

اما به لحاظ  ؛های اخالقی اگر چه در ظاهر انشایی باشندگزاره ،دین ترتیبب بیان کرد. است« یعدالت ضرور

د و یکی نهای اخباری، با آنها تفاوتی ندارهای گزارهثبات، کلیت، مطابقت یا عدم مطابقت با واقع و دیگر ویژگی

یعنی ضرورت عمل به آن و ضرورت عدالت ورزیدن به  ،که، خوب بودن عدالتشوند. حاصل آنمحسوب می



 1401 بهار، 1، شماره 2دوره                                                            پژوهی و کارآمدی         فصلنامه دین

86 

ره 
دو

ی، 
مد

ارآ
و ک

ی 
وه

 پژ
ین

ه د
نام

صل
ف

2
اره

شم
 ،

 1  ،
هار

ب
 

14
01

 

 

های اخباری و های اخالقی از سنخ گزارهبنابراین، از نظر شهید مطهری گزاره 1.خوب بودن عدالت است معنای

 پذیر هستند.استدالل

های اخالقی، نوبت به بررسی پذیری گزارهپس از روشن شدن دیدگاه استاد مطهری در خصوص امکان استدالل

گرایانه برتراند راسل، برای د شهید ضمن نقد دیدگاه نسبیترسد. استاهای اخالقی مینظر ایشان درباره استدالل

 گوید: کند و میتوانند کبرای استدالل قرار گیرند پیشنهاد میاستدالل اخالقی دو اصل کلی را که می

راسل به اصل »من دوست دارم برای خودم به عنوان یک فرد، آن هم فردی که فقط به منافع مادی و جسمانی »

اندیشد« توجه کرده، اما به اصل »من دوست دارم برای خودم به عنوان فردی که کرامت واالی روح خود را می

دارد« توجه نکرده کند« یا اصل »من دوست دارم به عنوان فردی که مصالح کلی نوع را دوست میاحساس می

ده، اما به حرکت طبیعت به است. به عبارت دیگر، راسل به حرکت طبیعت به سوی مصالح مادی خود توجه کر

. )مطهری، سوی مصالح علوی و روحی فرد و همچنین به حرکت طبیعت به سوی مصالح نوع توجه نکرده است«

 ( 42، ص22، ج1378

توانند کبرای استدالل شود شهید مطهری به دو اصل کلی اشاره دارد که میطور که در این بیان مشاهده میهمان

نی اگر صغرای استدالل را رفتارها و صفات اخالقی که از جانب کتاب و سنت، و حتی عقل اخالقی قرار گیرند؛ یع

توانند به عنوان معیار خوبی و بدی در جایگاه کبرای شود در نظر بگیریم این دو اصل میها توصیه مینبه آ

ا آن صفت یا رفتار موردنظر آید حکم اخالقی در رابطه بها به دست میای که از آناستدالل قرار گیرند و نتیجه

که مصلحت کلی نوع باشد. البته باید توجه داشت اصل پیشنهادی دوم نیز برگرفته از اصل اول بوده و بر اساس این

اند و در واقع، هر دو بر محور کرامت ذاتی نوع انسان قرار انسان، حفظ کرامت ذاتی اوست این دو اصل بیان شده

یح این مطلب که کرامت ذاتی انسان، اصل اولیه در اخالق بوده و معیار سنجش خوب دارند. استاد مطهری در توض

 گوید: و بد است می

[ جنبه ملکوتى و نفخه الهى است، که داراى یک شرافت و کرامت ذاتى است، که ]همان»انسان به حکم این

کند که این کار یا این ملکه با مىکند، بعد در میان کارها و ملکات، احساس ناآگاهانه آن کرامت را احساس مى

شمارد و کند آن را خیر و فضیلت مىاین شرافت متناسب هست یا نیست؛ وقتى احساس تناسب و هماهنگى مى

 ( 739، ص13، ج1378داند.« )مطهری، یابد آن را رذیلت مىوقتى آن را به خالف آن کرامت مى

های اخالقی ترسیم مطهری را برای اثبات احکام و گزاره بنابراین، اگر بخواهیم صورت استدالل منطقی شهید

 گوییم:مثال در اثبات گزاره »عدالت خوب است« چنین می ؛کنیم

 
های اخالقی از دیدگاه استاد زاده، »ماهیت گزارهاطالعات بیشتر راجع به دیدگاه شهید مطهری در این خصوص ر.ک: مجید ابوالقاسم. برای دریافت  1

 .25، ش1384های کشور(، های معارف اسالمی دانشگاهمطهری«، مجله معرفت )ویژه استادان و گروه
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عدالت را  کندمن دوست دارم برای خودم به عنوان فردی که کرامت واالی روح خود را احساس میصغرا: 

 رعایت کنم.

 کندوان فردی که کرامت واالی روح خود را احساس میمن دوست دارم برای خودم به عنکبرا: هر عملی که 

 انجام دهم خوب است.

 نتیجه: عدالت خوب است.

این استدالل به لحاظ صورت، یک قیاس اقترانی است که در آن حد وسط، هم در صغرا و هم در کبرا در 

 قترانی را دارد.جایگاه موضوع قرار گرفته است؛ یعنی از میان اشکال چهارگانه قیاس، شکل سوم قیاس ا

اما برای بررسی استدالل ایشان از جهت ماده الزم است دو مسئله مشخص شود: اول این که آیا کبرای استدالل 

گرایانی که قائل به استنتاج نما است یا نه؟ زیرا بیان شد آن دسته از واقعهای غیراخالقی و هستاز جنس گزاره

دانند. دوم این که آیا کبرای استدالل از سنخ پذیر میاخالقی را استداللهای »باید« از »هست« هستند گزاره

 بدیهیات است یا نه؟ زیرا برای تحقق شرایط برهان منطقی باید کبرای استدالل از بدیهیات باشد.

گیرد یک گزاره در خصوص مسئله اول باید گفت، اصلی که شهید مطهری بیان داشته و کبرای استدالل قرار می

شناختی است. این اصل از نوعی کرامت ذاتی که در انسان وجود دارد خبر های انساناخالقی از نوع واقعیتغیر

، 1379شود. )ر.ک: مطهری، طور وجدانی و فطری درک میاز نظر شهید مطهری وجود این کرامت ذاتی بهدهد. می

 بَنی کَرَّمْنا لَقَدْ وَریق آیاتی همچون »توان وجود این حقیقت را از ط( عالوه بر ادراک فطری، می422، ص22ج

 ( اثبات کرد.30« )حجر/أَجْمَعُونَ کُلُّهُمْ الْمَالئِکَةُ فَسَجَدَ( و »72« )ص/رُوحی مِنْ فیهِ نَفَخْتُ وَ(، »70« )اسراء/آدَمَ

د با نوعی کرامت به جهت برخورداری از مقام خلیفه اللهی که اختصاص به انسان دار از دیدگاه مالصدرا نیز انسان

( اما این که این کرامت افزایش یابد یا از 310، ص2، ج1366ذاتی خلق شده است؛ )ر.ک: صدرالدین شیرازی، 

تر رود به رفتار اختیاری انسان و میزان تالش او در جهت کسب کماالت معنوی همان نقطة ابتدایی هم پایین

تر« است. )ر.ک: صدرالدین تر« و »گرامیباالتری برسد »کریمبستگی دارد؛ به این ترتیب، هر کس به درجات 

( بنابراین، شهید مطهری با توجه 566، ص1395؛ درتاج و محمدرضایی، 126و  125، ص9، ج1981شیرازی، 

شناختی، معیاری برای خوب و بد قرار داده به وجود کرامت ذاتی در انسان، آن را به عنوان یک واقعیت انسان

   است. 

له دوم در بررسی ماده استدالل اخالقی این بود که آیا کبرای استدالل از سنخ بدیهیات است یا نه؟ در این مسئ

ها اصول اولیه و کلی اخالقی را به صورت وجدانی و خصوص باید گفت شهید مطهری تأکید دارد که همه انسان

، 13، ج1378ند. )ر.ک: مطهری، کنشان درک میفطری از طریق احساس تناسب و هماهنگی با کرامت ذاتی

. )آروانه و سان واجد آن هستندکی همه افراد بشر به گونه کهی است ادراک( مراد ایشان از ادراک فطری، 739ص
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یعنی کلی،  ؛و نبایدهایی وجود دارد که از نظر همه یکسان است هاباید( بر این اساس، 106، ص1390داوودی، 

متوجه نوع متناسب با کرامت ذاتی او و کند که نسان احکامی را صادر مینوعی، مطلق و دائمی است. وجدان ا

در وجدان همه و مطلق اولیه  اصولشود. این احکام به عنوان ها ارزش شناخته میبشر است و در همه زمان

 یاموختهنکند و کسی این الهامات را به انسان انسان در نفس خود، الهامات اخالقی را دریافت می .ها استانسان

بلکه همان درک »خود« برای این دستور کافی است که انسان این کار را »باید« انجام دهد و آن کار را  ؛است

 ( 739، ص13؛ ج 671و ص 33، ص22ج، 1378«. )ر.ک: مطهری، »نباید« انجام دهد

شود: ن کنیم چنین میبنابراین، اگر بخواهیم کبرای استدالل ایشان را به صورت یک گزاره غیراخالقی بدیهی بیا

»انجام کاری که متناسب با کرامت ذاتی است متناسب با کرامت ذاتی است )مطلوب است(«. این گزاره از نوع 

بدیهی اولی است؛ زیرا برای اثبات محمول برای موضوع، به دلیل و برهان نیاز نیست. طبق یک دیدگاه، هر یک 

یای بدیهی و غیربدیهی مربوط به خود هستند. )ر.ک: از دو حوزه حکمت نظری و حکمت عملی دارای قضا

های بدیهی حکمت عملی است؛ زیرا از بندی، این گزاره از گزاره( طبق این تقسیم193، ص1383سبحانی، 

 ها عمل شود.شوند تا به آنقضایایی است که دانسته می

بدیهیات از نوع توان گفت کبرای استدالل اخالقی از دیدگاه ایشان با در نظر گرفتن بیانات شهید مطهری می

شود. از طرفی، آور بوده و برهان محسوب میاولی است و بیان شد استداللی که مقدمات آن از بدیهیات است یقین

 شکل استدالل اخالقی ایشان، از نوع قیاس اقترانی است که همان صورت قیاس برهانی است. بنابراین، شهید

 داند.پذیر میپذیر و حتی برهانهای اخالقی را استداللمطهری احکام و گزاره

شناسی استدالل اخالقی عالمه مصباحروش. 3  

بایست دیدگاه دانند یا خیر؟ ابتدا میپذیر میبرای بررسی این مسئله که آیا استاد مصباح احکام اخالقی را استدالل

های غیراخالقی به دست های اخالقی از گزارههست و امکان استنتاج گزارهایشان را در خصوص رابطه باید و 

ها و بایدها و نبایدها بر ها و بدىها، خوبىارزشدارد: »آورد. استاد مصباح در این خصوص به روشنی بیان می

ا استوار است ههاست. به تعبیر دیگر، تمام بایدها بر پایه هستها و هستاساس تحلیل صحیح، مبتنى بر شناخت

 (307، ص1386)مصباح،  .«شودها استنتاج مىو به نحوى از هست

اهلل مصباح پذیر بودن آنها از دیدگاه آیتهای اخالقی دلیلی بر استداللکه اخباری دانستن گزارهعالوه بر این

های مخالف دارند اشاره کرد. توان به موضع صریح ایشان نیز در این رابطه و نقدی که به دیدگاهیزدی است، می

ها تصریح کرده پذیری آنبا اشاره به واقعیت داشتن احکام اخالقی، به استدالل فلسفه اخالقبرای مثال در کتاب 

گوید: »مفاهیم و احکام اخالقی همگی ریشه در واقعیات داشته، منشأ انتزاع واقعی دارند و از این رو با و می
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ها نیز در مقدمات توان به سود یا زیان احکام اخالقی برهان اقامه کرد و از آنمی اتکای به آن واقعیات خارجی

 (129الف، ص1394برهان بهره جست.« )مصباح، 

اند که استاد مصباح در این خصوص معتقد است گرچه اهل منطق قضایای اخالقی را از »مشهورات« شمرده

گونه قضایا دارای قیدهای خاصی هستند که ولی معموالً این شود نه در برهان،ها استفاده میفقط در جدل از آن

ها دقیقاً روند؛ در حالی که اگر قیود واقعی آنشود و به صورت مطلق از مشهورات به شمار میدر کالم آورده نمی

رار توان نتیجه برهان را مقدمه برهان دیگری قدر نظر گرفته شود هم به وسیله برهان قابل اثبات است و هم می

اش برهانی نخواهد بود؛ زیرا برهان ای و عرفیداد؛ مثال قضیه »راستگویی خوب است« به همین صورت مسامحه

های پاکی شود خوب نیست. اما حقیقت این استثناپذیر نیست؛ در حالی که اگر راستگویی موجب ریختن خون

نوع راست گفتن که در راستای دستیابی  گیرد عبارت است از آنچه موضوع این حکم اخالقی قرار میاست که آن

توان برای آن برهان اقامه به کمال مطلوب باشد؛ نه هر نوع راست گفتنی. در این صورت همانند قضایای یقینی می

 ( 131تا  129الف، ص1394کرد. )ر.ک: مصباح، 

اخباری و به طور حتم، های های اخالقی را از نوع گزارهبنا بر آنچه بیان شد استاد مصباح احکام و گزاره

دست آوردن احکام اخالقی دو کبرای های اخالقی و بهداند. در همین راستا، برای ساخت استداللپذیر میاستدالل

 گوید: کلی را معرفی کرده و می

توان گفت برای همه احکام اخالقی دو کبرای کلی داریم که هر موضوعی وقتی تحت یکی از »به طور کلی می

ار بگیرد، حکم واقعی خود را خواهد یافت و واجد شرایط برهان نیز خواهد بود: یکی این که »هر چیزی ها قرآن

آور باشد که برای هدف مطلوب ما مفید باشد خوب است« و دیگری این که »هر چه برای هدف مطلوب ما زیان

 ( 131الف، ص1394بد است.« )مصباح، 

گیرند در واقع مصادیق کبرا موضوعاتی که در صغرای استدالل اخالقی قرار میبر اساس دیدگاه استاد مصباح 

ها دست یافت. استاد مصباح در این رابطه توان به آنشوند و از سه طریق عقل، تجربه و وحی میمحسوب می

 گوید: می

نی و عقلی انجام های ذهتطبیق این کبرای کلی بر مصادیق، گاهی ممکن است به وسیله خود عقل و با تحلیل»

گیرد، که در این صورت حکم اخالقی هیچ نیازی به امور ماورای عقل نخواهد داشت و مصداق کامل و بارز 

ها هستند. گاهی نیز تطبیق آن کبرای کلی بر مصادیق، احتیاج به مستقالت عقلی در باب احکام اخالقی، همین

و گاهی نیز  ،کندرای بدیهی را بر مصادیق خاص تطبیق میآن کب یعنی عقل به کمک تجربه، ؛خارجی دارد تجربة

تواند مصداق آن کبرای کلی را تعیین کند و در این گونه موارد به این صورت است که عقل به کمک تجربه نیز نمی
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ب، 1394.« )مصباح، شودهای وحیانی نیز پیدا مییابی احکام اخالقی نیاز به وحی و هدایتاست که برای مصداق

 (327ص

بر اساس آنچه تا کنون بیان شد زمانی که این دو کبرای کلی به موضوعی که به عنوان صغرای استدالل از 

آید. برای دست آمده ضمیمه شود حکم اخالقی آن موضوع به دست میطریق عقل، تجربه و یا کتاب و سنت به

کند. اگر و عقل و تجربه نیز آن را تأیید میدست آمده های دینی بهداری مفید است« از آموزهمثال، گزاره »امانت

اند این گزاره را به عنوان صغرای استدالل به اصل کلی که استاد مصباح به عنوان کبرای استدالل پیشنهاد داده

 شود: ضمیمه کنیم شکل استدالل چنین می

 داری فعلی است که برای هدف مطلوب ما مفید است.صغرا: امانت

 رای هدف مطلوب ما مفید باشد مطلوب )خوب( است. کبرا: هر فعلی که ب

 داری خوب است.نتیجه: امانت

 توان مثال »خیانت« را بیان کرد که شکل استداللش چنین است: برای اصل پیشنهادی دوم نیز می

 آور است.صغرا: خیانت فعلی است که برای هدف مطلوب ما زیان

 آور )بد( است.آور باشد زیانزیانکبرا: هر فعلی که برای هدف مطلوب ما 

 نتیجه: خیانت بد است.

جا به عنوان کبرای استدالل در قالب دو اصل جدا از هم معرفی شد این نکته الزم به ذکر است که آنچه در این

در آثار دیگر استاد مصباح با الفاظ متفاوت و گاهی در قالب یک اصل واحد بیان شده است؛ اما باید در نظر 

شوند. برای مثال، استاد مصباح محتوا و ریشه همه این موارد یکی است و در نهایت به یک معنا منتهی می داشت

 انجام دادن فعلی که منجر به نتیجةگونه بیان کرده است: »کبرای کلی را ایننقد و بررسی مکاتب اخالقی، در کتاب 

نتیجه نامطلوب  طور که باید از فعلی که منجر بههمان .مطلوب ضرورت دارد برای تحصیل نتیجة شودمطلوب می

جا بیان شد که استاد مصباح معتقد است برای ( اما در این327ب، ص1394«. )مصباح، شود اجتناب کردمی

استدالل اخالقی دو کبرای کلی وجود دارد که عبارتند از: »هر چیزی که برای هدف مطلوب ما مفید باشد خوب 

( با کمی 131الف، ص1394آور باشد بد است«. )محمدتقی مصباح، ف مطلوب ما زیاناست« و »هر چه برای هد

گوید: ها گویای یک گزاره غیراخالقی بدیهی از نوع اولیات است که میشود که همه این گزارهدقت روشن می

)بد »کاری که متناسب با مطلوب است مطلوب )خوب( است و کاری که متناسب با مطلوب نیست مطلوب نیست 

های مختلف برای کبرای استدالل اخالقی از است(«. پس، تفاوت در تعابیر استاد مصباح به معنای وجود اصل

 دیدگاه ایشان نیست. 
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پردازیم. از همین جا به سراغ ماده استدالل رفته و به بررسی دو مسئله »غیراخالقی« و »بدیهی« بودن آن می

توان جواب را از نما است یا نه؟ میهای غیراخالقی و هستاستدالل از جنس گزارهدر رابطه با اینکه آیا کبرای 

 دست آورد: این کالم استاد مصباح به

میان افعال اختیاری انسان و کمال مطلوب او یک نوع رابطة حقیقی و واقعی، از نوع روابط علّی و معلولی، »

وقتی که باید و نباید را حاکی . کنیمی خارجی را توصیف میبرقرار است و ما با احکام اخالقی خود آن رابطة عین

ای واقعی میان فعل اختیاری و کمال مطلوب آدمی دانستیم، و مفهوم خوب و بد را نیز از قبیل مفاهیم از رابطه

دهندة همان نوع رابطة میان فعل و کمال نهایی تلقی کردیم، طبیعتاً قضیة اخالقی نیز از قبیل فلسفی و نشان

کند و بنابراین قابلیت اتصاف به صدق و کذب را االمری حکایت میهای خبری بوده، از همان واقعیت نفسجمله

 ( 120الف، ص1394)مصباح،  .«دارد

باشد خوب  دیهدف مطلوب ما مف یکه برا یزیهر چگوید »با توجه به آنچه بیان شد کبرای استدالل که می

نما های غیراخالقی و هست« از سنخ گزارهباشد بد است آورانیا زهدف مطلوب م یکه برا یزیاست و هر چ

 است. 

اما در رابطه با بدیهی بودن کبرای استدالل همانطور که بیان شد این کبرای کلی از بدیهیات غیراخالقی و از 

بدیهی های حکمت نظری و عملی قضایای بدیهی و غیرنوع اولیات است. طبق دیدگاهی که برای هر یک از حوزه

های بدیهی در حوزه ( این گزاره از گزاره193، ص2، ج1383مخصوص به خود قائل است )ر.ک: سبحانی، 

آور است را شود. این کبرای کلی، ارزش کاری که برای هدف مطلوب ما مفید یا زیانحکمت عملی محسوب می

 یا مضر است را اثبات کرد. چه برای هدف مطلوب، مفیدتوان بر اساس آن، مصادیق آندهد و مینشان می

در نهایت با بررسی دیدگاه استاد مصباح به دست آمد که استدالل اخالقی ایشان به لحاظ صورت از نوع قیاس 

ها تر بیان شد استداللی که این ویژگیهای غیراخالقی بدیهی است و پیشاقترانی است و به لحاظ ماده از گزاره

برهانی بوده که برترین نوع قیاس از جهت ماده و صورت است. بنابراین، استاد مصباح را داشته باشد از نوع قیاس 

 داند.   پذیر نیز میها را برهانپذیری احکام اخالقی، آنعالوه بر اعتقاد به استدالل

 گیرینتیجه

تا کنون بر اساس روش تحلیل تطبیقی، به توصیف و تفسیر روش استدالل اخالقی هر دو اندیشمند پرداختیم. 

به دست آمده را  اطالعاتشویم؛ یعنی و مقایسه می جواریمرحله هماکنون بر اساس الگوی جورج بردی وارد 

 پردازیم.یکدیگر میدهیم و به تطبیق و مقایسه آنها با بندی و درکنار هم قرار میطبقه
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 اهلل مصباحهای اخالقی شهید مطهری و آیتشناسی استدالل: ماتریس اطالعات روش1جدول شماره 

 

 

دیدگاه درباره 

 احکام اخالقی

 اهلل مصباح یزدیآیت شهید مطهری

 گراواقع گراواقع از جهت واقعیت داشتن

پذیر از جهت استدالل

 بودن
 پذیری احکام اخالقیقائل به استدالل

پذیری احکام قائل به استدالل

 اخالقی

معیار صواب و 

 خطا
 تناسب یا عدم تناسب اعمال با کرامت ذاتی انسان

تناسب یا عدم تناسب اعمال 

 با هدف مطلوب انسان

ماده استدالل 

 اخالقی
 گزاره غیراخالقی بدیهی گزاره غیراخالقی بدیهی

صورت 

استدالل 

 اخالقی

 قیاس اقترانی اقترانیقیاس 

کبرای استدالل 

 اخالقی

هر عملی که من دوست دارم برای خودم به عنوان فردی که کرامت 

 کند انجام دهم خوب است.واالی روح خود را احساس می

هر چیزی که برای هدف 

مطلوب ما مفید باشد خوب 

است و هر چیزی که برای 

آور هدف مطلوب ما زیان

 باشد بد است.

 

گرایی اهلل مصباح عالوه بر واقعشود هم شهید مطهری و هم آیت( مشاهده می1طور که در جدول شماره )همان

نما و خارج های اخالقی نیز هستند. هر دو استاد اصول هستپذیر بودن احکام و گزارهدر اخالق، قائل به استدالل

اند که با ضمیمه شدن به های اخالقی پیشنهاد کردهاستداللاز حوزه اخالق و در عین حال، بدیهی را برای کبرای 

توان به گیرند میدست آمده و در مقام صغرای استدالل قرار میهایی که از کتاب، سنت یا عقل و تجربه بهگزاره

مور اخالقی از ا هایها دست یافت. با توجه به نظرات هر دو استاد، از آنجا که مقدمات استداللحکم اخالقی آن

را  آورها شرایط یک قیاس برهانی و یقینها نیز از نوع قیاس اقترانی است این استداللبدیهی است و صورت آن

پذیر نیز پذیر بودن، برهانهای اخالقی عالوه بر استداللدارند. به عبارتی، از دیدگاه هر دو استاد احکام و گزاره

 هستند. 

اد، که در اینجا با تفصیل بیشتری به آن خواهیم پرداخت، آن است که یکی از نقاط اشتراک دیدگاه هر دو است

ایشان حکم اخالقی به کار رفته در کبرای استدالل خود را به دلیل »فطری بودن«، جزو اصول اخالقی مطلق و 

همیت توجه به فطری دانستن احکام اخالقی از دیدگاه این دو استاد از آن جهت حائز ادانند. استثناءناپذیر می

است که برخی فالسفه بزرگ مسلمان، همچون ابن سینا، احکام اخالقی، یا به تعبیر شیخ الرئیس، آراء محموده را 
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ها، ها نه به دلیل فطری بودن آنو معتقدند تقرر امور اخالقی در نفس انسان دانندامور غیرفطری و از مشهورات می

ها از کودکی به آنها های قدیمی است که انسانجتماعی و سنتبلکه به دلیل پیوستگی وجودشان در قراردادهای ا

( در برابر این دیدگاه، استاد مطهری 349، ص1398؛ قوام صفری، 119، ص1379اند. )ر.ک: ابن سینا، عادت کرده

 دانند. و استاد مصباح هر دو احکام اخالقی را از امور فطری می

چیز است: اول، سرشتی و غیراکتسابی بودن، و دوم، مربوط بودن از نظر شهید مطهری مالک فطری بودن، دو 

به بُعد انسانی و ماوراء حیوانی انسان. بر این اساس، فطری بودن با غریزی بودن که مربوط به مسائل مادی زندگی 

( شهید 105، ص1390؛ آروانه و داوودی، 466، ص3، ج1378مطهری،  حیوانی است متفاوت است. )ر.ک:

داند؛ چون سرشتی و ذاتی اوست و به انسان اختصاص دارد. وی معتقد مت ذاتی را امری فطری میمطهری کرا

شان، امور متناسب یا نامتناسب با این کرامت ذاتی را به است همه افراد بشر به واسطه فطری بودن کرامت ذاتی

کنند. به عبارت درک می ستندسان واجد آنها هکی همه افراد بشر به گونه کهصورت یک ادارک مشترک و عمومی 

این یعنی کلی، نوعی، مطلق و دائمی است.  ؛و نبایدهایی وجود دارد که از نظر همه یکسان است هابایددیگر، 

 و شودارزش شناخته میبه عنوان ها متوجه نوع بشر است و در همه زمانمتناسب با کرامت ذاتی انسان و  احکام

؛ 671و ص 33، ص22ج، 1378)ر.ک: مطهری،  وجود دارد.ها دان همه انساندر وجو مطلق، اولیه  اصول شکلبه 

 ( 739، ص13ج 

استاد مصباح نیز معتقد است آن دسته از احکام اخالقی که ریشه در فطرت انسان دارند، مطلق، کلی و 

 دارد: استثناءناپذیر هستند. ایشان بیان می

انسانی دارند و بدون قید و شرط با هدف اصلی و مطلوب نهایی برخی احکام اخالقی فقط ریشه در فطرت 

هایی نیز که بر آن انسان مرتبط هستند و چون فطرت انسان و غایت مطلوب واقعی او تغییرناپذیر است ارزش

ر ها همان اصول اخالقی و ارزشی ]استثناءناپذیر[ در دیدگاه اسالم هستند. اما دمبتنی هستند تغییرناپذیرند و این

ای است که مصلحت یا مفسده آن تابع برخی دیگر از احکام اخالقی مانند بد بودن کشتن انسان، موضوع به گونه

ها همان احکام کند و اینشرایط و قیود واقعی خاصی است و با تغییر آن شرایط، مصالح یا مفاسد واقعی تغییر می

 ( 204الف، ص1394ی دانست. )مصباح یزدی، توان به معنای مذکور آنها را نسباند و میمقید اخالقی

دارد کبرای استدالل اخالقی، یعنی گزاره »هر چیزی که برای به این ترتیب، زمانی که استاد مصباح اظهار می

آور باشد بد است« یک کبرای کلی هدف مطلوب ما مفید باشد خوب است و هر چه برای هدف مطلوب ما زیان

کبرا با فطرت اشاره دارد؛ چون از نظر استاد مصباح، فطرت انسان و غایت مطلوب است، در واقع به مطابقت این 

های فطری هاست از نوع گزارهواقعی او تغییرناپذیر هستند؛ پس این گزاره کلی که مطلق و مشترک بین همه انسان

 (204و ص 131و تغییرناپذیر است. )ر.ک: همان ص
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هایی نیز با یکدیگر دارند. برای ها، تفاوتباح عالوه بر این شباهتهای شهید مطهری و استاد مصالبته دیدگاه

مثال، شهید مطهری در اصل اخالقی که به عنوان معیار خوب و بد معرفی کرده است بر کرامت ذاتی به عنوان جنبه 

مت ذاتی ها با این کراملکوتی انسان تأکید دارد و معتقد است حکم به خوبی و بدی افعال و صفات با سنجش آن

شود. یعنی نوعی کرامت ذاتی در انسان وجود دارد و اعمال و صفات انسان وقتی با این کرامت ذاتی حاصل می

شود که فضیلت هستند یا رذیلت. عبارت سنجیده شوند به میزان تناسب یا عدم تناسبی که با آن دارند حکم می

 چنین است: شهید مطهری 

[ جنبه ملکوتى و نفخه الهى است، که داراى یک شرافت و کرامت ذاتى است، که ]همان»انسان به حکم این

کند که این کار یا این ملکه با کند؛ بعد در میان کارها و ملکات، احساس مىناآگاهانه آن کرامت را احساس مى

شمارد و یلت مىکند آن را خیر و فضاین شرافت متناسب هست یا نیست؛ وقتى احساس تناسب و هماهنگى مى

 ( 739، ص13، ج1378داند.« )مطهری، یابد آن را رذیلت مىوقتى آن را به خالف آن کرامت مى

کند بر هدف مطلوب انسان تأکید دارد. اما استاد مصباح در اصل اخالقی که به عنوان کبرای استدالل معرفی می

خواهد به آن دست یابد با هدف مطلوبی که میایشان معتقد است احکام اخالقی با سنجش افعال و صفات انسان 

 گوید: گیرد. استاد مصباح میشکل می

»به عقیده ما میان افعال اختیاری انسان و کمال مطلوب او یک نوع رابطه حقیقی و واقعی از نوع روابط علی 

کنیم.« )محمدتقی مصباح، و معلولی برقرار است و ما با احکام اخالقی خود آن رابطه عینی خارجی را توصیف می

 ( 120الف، ص1394

های دو دیدگاه در این است که شهید مطهری معتقد است احکام اخالقی از سنجش اعمال پس، یکی از تفاوت

آید و استاد مصباح معتقد است احکام دست میها آن را دارند؛ یعنی کرامت ذاتی بهنو صفات با امری که انسا

ها خواهند آن را داشته باشند؛ یعنی هدف مطلوب آنها میصفات با امری که انساناخالقی از سنجش اعمال و 

 شود. حاصل می

رسد استدالل تر استدالل اخالقی این دو اندیشمند، در میزان شفافیت آنهاست. به نظر میاما تفاوت اساسی

را مبتنی بر احساس شخصی شهید مطهری از شفافیت کافی برخوردار نباشد؛ زیرا معیار تشخیص عمل اخالقی 

مندی از فطرتی ها به دلیل بهرهداند. از نظر شهید مطهری انسانفرد در هماهنگی آن عمل با کرامت ذاتی می

های مختلف از هماهنگی اعمال با مشترک، درک یکسانی از کرامت ذاتی دارند؛ اما حقیقت آن است که ادراک

کند. برای مثال، احساس کسانی که به هر دلیلی، از حداقل اد حاصل میکرامت ذاتی، گاهی نتایج متفاوتی برای افر

( هنگام 179اند )اعراف/تر شدهکرامت ذاتی انسان هم تنزل کرده و طبق فرمایش قرآن کریم از حیوان هم پست

ر، حتی اند. به عبارت دیگها را حفظ کردهمواجهه با رفتارهای ضداخالقی متفاوت از افرادی است که این حداقل
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تواند ها از کرامت ذاتی متفاوت باشد باز هم ارائه معیار قطعی توسط هر مکتب میاگر تعریف مکاتب و دیدگاه

های اخالقی واحدی را برای پیروان آن مکتب ایجاد کند؛ اما وقتی تشخیص بر عهده احساس افراد گذاشته ارزش

رسد وابستگی معیار کرامت ذاتی به درک شخصی نظر می شود نتایج نیز به تبع آن شخصی خواهد شد. بنابراین، به

 افراد نتواند نتایج همسانی را حاصل کند.

نظر از این که چه مصداقی شود؛ زیرا صرفاهلل مصباح مشاهده نمیاما این مشکل در استدالل اخالقی آیت

ن هدف باشد و نه احساس برای هدف مطلوب تعیین شود وقتی معیار عمل اخالقی، هماهنگی عینی و واقعی با آ

های اخالقی یکسانی را برای پیروان هر دیدگاه حاصل کند. تواند ارزشدرونی افراد مبنی بر تحقق هماهنگی، می

اهلل مصباح به لحاظ شفافیت معیار و توان گفت استدالل آیتبدین ترتیب، در مقایسه این دو استدالل اخالقی می

 رد.دستیابی به نتایج متقن، برتری دا

ای در رابطه با اصول پیشنهادی هر دو اندیشمند پس از بررسی تطبیقی دو دیدگاه با یکدیگر، نوبت به ذکر نکته

من دوست هر عملی که »اصل پیشنهادی شهید مطهری برای استدالل اخالقی این است که: رسد. بیان شد که می

انجام دهم خوب است«. باید در  کنداحساس میدارم برای خودم به عنوان فردی که کرامت واالی روح خود را 

دست نظر داشت اگر مراد ایشان از کرامت ذاتی در این اصل فقط کرامت ذاتی انسان باشد در این صورت احکام به

شود. به عبارتی، این استدالل های اخالقی هیچ عامل اخالقی دیگر غیر از انسان را شامل نمیآمده از استدالل

اخالقی کسان دیگری غیر از انسان، از جمله خداوند را توجیه کند. اما اگر کرامت ذاتی را محدود تواند عمل نمی

به انسان نکرده و آن را به صورت مطلق لحاظ کنیم در این صورت دلیل عمل اخالقی خداوند نیز مطابقت عمل 

 با کرامت ذاتی پروردگار خواهد بود.   

اد مصباح که بیان داشته »هر چیزی که برای هدف مطلوب ما مفید همین نکته در مورد اصل پیشنهادی است

آور باشد بد است« وجود دارد. به این صورت که اگر هدف باشد خوب است و هر چه برای هدف مطلوب ما زیان

شود؛ چون قرب مطلوب را قرب الهی بدانیم در این صورت این استدالل اخالقی شامل اعمال اخالقی خداوند نمی

به عنوان هدف مطلوب برای خداوند معنا ندارد؛ ولی اگر هدف مطلوب را رسیدن به مطلق کمال بدانیم در الهی 

شود؛ زیرا هدف عمل اخالقی رسیدن به این صورت این استدالل، خداوند را نیز به عنوان عامل اخالقی شامل می

ل اخالقی خداوند برای رساندن بندگان مطلق کمال است؛ چه کمال خود فرد باشد چه کمال دیگران. بنابراین، عم

 شود. گرایی، گستره اخالق، خداوند را نیز شامل میگیرد و به این ترتیب، ضمن حفظ غایتبه کمال صورت می

ویژه از جهت ماده و های اخالقی، بهشود نتایج حاصل از بررسی استداللدر پایان، باز هم خاطر نشان می

شک، ها خواهد بود. بیآوری این استداللای تشخیص میزان صحت، اعتبار و یقینصورت استدالل، راه مطمئنی بر

های ضعیف و نامعتبر، مسیر دستیابی آور و برهانی از استداللهای یقینشناسایی و تفکیک دقیق و علمی استدالل
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لسفه اخالق هموار ترین معیار خوب و بد را در میان انبوه معیارهای ارائه شده در فضای فبه بهترین و دقیق

های ارائه شده از جانب مکاتب و فالسفه سازد. از این رو، جا دارد پژوهشگران عرصه اخالق، با رصد استداللمی

 اخالقی، به ارزیابی علمی آنها پرداخته و سره را از ناسره نمایان سازند. 

منابع   
 الف( کتب
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