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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

 42، شماره مسلسل 3535 تابستان، ششمسال 

 

 

 بداهت قضایای اخالقی در اندیشة اسالهی
 
 
 
 

 11/9/29تاريخ تأييد:   5/8/29تاريخ دريافت: 

 حسن معلمی

 زادهمجید ابوالقاسم

انذ و مجنبی توجیه قعابیبی نفاشی اخاال      ثشخی اص قعبیبی اخالقی ثذیهی
گیشنذ. این دیذگبه ثب وجود آنکه دس انذیشة اسالمی سبثقة ؼوالنی داسد و  می قشاس
وسیلة حکمبی ممبصش ثب تفصیل ثیشتشی مؽشح شذه است، امب نوق ثاذاتت آ    ثه

کمتش موسد تجیین قشاس گشفته و ثمعبً ثب اختالف نفش تمشاه ثوده است. نگبسنذه دس 
ـلام قجای    »و « لذل حسن است»ِکم دو قعیة  این نوشتبس ممتقذ است که دست

تب دسثبسة اینکه این قعابیب تللیلای ثبشانذ یاب      انذ. ولی دیذگبه ثذیهی اوّلی« است
تشکیجی، حمل دس آنهب راتی اوّلی ثبشذ یب شبیك صنبلی، حسن و قج ٕ راتیِ لذل و 

دو، و دس صاوس  راتای ثاود ْ راتایِ ثابة       ـلم ثبشاذ یاب لشظایِ الصبِ ثایّنِ آ     
لف است. ثذاتت قعبیبی مضثوس فقاػ ثاذا    یب ثبة ثشتب ، مخت ایسبغوجی ثبشذ

سوناذ.   شامبس مای   انذ ثلکه جضو وجاذانیب  نیاض ثاه    جهت نیست که جضو اوّلیب 
سو، ثبیذ گفت که مب ثه للم حعوسی نیض ثشخی مصابدی  حسان و قاج  سا     اصاین

 دتیم. تشخیص می

 وجذانیب ، للم حعوسی. لذل و ـلم، حسن و قج ، ثذیهی، اوّلیب ، های کلیدی:واژه

                                           
 دانشگاه باقرالعلوم یار دانش 

 دانشگاه باقرالعلوم فلسفه اسالمی دکتری دانشجوی. 
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 هقدهه

انذ یب تمه نفاشی و یاب ثشخای ثاذیهی و ثقیاه       دس اینکه تمة تصذیقب  ثذیهی

)س. ن. تبی متمذدی =دس مجموق، تب نُه دیذگبه> مؽشح شاذه اسات.    نفشی، دیذگبه

نفش صلی  دیذگبه سوب است که ثشخی  (294ا   273ٍ  200ا   168: 1389، ٖػارس  

امب ثلث است که آیب حکمت لملی، کاه اخاال     1دانذ. اص تصذیقب  سا ثذیهی می

ای داسد یب تمة قعبیبی آ  نفاشی و واثساته ثاه     جضء آ  است، ثذیهیب  جذاگبنه

 ثذیهیب  حکمت نفشی است؟  

اناذ و مجنابی توجیاه قعابیبی      ثاذیهی  2مب ممتقذیم که ثشخی قعبیبی اخالقی،

                                           
مبنذ، دس حبلی کاه اماوس    چو  اگش تمة تصذیقب  ثذیهی ثبشنذ، دیگش چیضی ثشای مب مجهول نمی 1

و اگش تمة آنهب نفشی و مجهول ثبشنذ، ثبیذ اص ؼشی  استنبد ثه تصاذیقب  دیگاش    ثسیبسی مجهول مبست.

کشذ کاه   انذ. پس، کبس ثه دوس یب تسلسل می مملوب گشدنذ امب ثنبثش فشض، تمة تصذیقب ِ دیگش نیض نفشی

آنکه آیذ مب ثه تیچ تصذیقی ممشفت نذاشته ثبشیم و حبل  انذ. افضو  ثش این، الصب می تش دو ملبل و ثبؼل

؛ تماو،  12: 1405؛ ؼوسای،  118: 1401ساینب،   یبثیم که ثه اموسی للم داسیم. )س.ک. اثان  مب ثبلوجذا  می

؛ تماو،  47و  2: 1384الذین ساصی،  ؛ قؽت50: 1372؛ شهشصوسی، 18/ 2: 1375؛ سهشوسدی، 345: 1361

 .326: 1423؛ مففش، 192: 1371؛ تمو، 184: 1412؛ حلّی: 11تب:  ثی

دتذ که مشاد مب اص ثذاتت دس لنوا  مقبله ثذاتتِ تمة قعبیبی اخالقی  نشب  می« ثشخی»تمجیش ثه  2

مواسدی است که اص موظوق و ملمول تشکیل شذه است، ثه نلوی « قعبیب»نیست. تمچنین، مشاد مب اص 

که یکی اص صفب  نفسبنی یب افمبل اختیبسی انسب  موظوق آ  و یکی اص مفبتیم اخالقی ملمول آ  

خواه مفبتیمی الضامی ثبشذ « ثذ»و « خوة»، خواه این مفبتیمِ اخالقی مفبتیمی اسصشی ثبشنذ مبننذ ثبشذ

اخالقی خجشی است، دس  الجته، ثبیذ توجه داشت که تمشیف مزکوس تمشیف جملة«. نجبیذ»و « ثبیذ»نفیش 

جبی گفتن  حبلی که ممکن است جملة اخالقی ـبتشی انشبیی و غیشخجشی نیض پیذا کنذ. مثالً، ثه

«. ساست ثگو: »توا  گفت می انذ که تش دو جمله خجشی« ثبیذ ساست گفت»یب « ساستگویی خوة است»

شود جملة اخالقی  گونه  جمال  سا که دس آنهب اص امش یب نهی ثشای ثیب  الضاب اخالقی استفبده می این

 نبمنذ. انشبئی می

شبئی داسنذ قبثلیت صذ  و کزة و نیض اص نفش مب، تمة قعبیبی اخالقی حتی آنهب که ـبتشی ان
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 گیشنذ. نفشی اخال  قشاس می

نیبص اص  پزیشِ ثی نبپزیش است، نه استذالل عیة استذاللمقصود مب اص قعیة ثذیهی ق

و   سو، فقااػ اوّلیااب  و وجااذانیب  حقیقتاابً و منؽقاابً ثااذیهی    اسااتذالل. اصایاان 

موجّه ثوده، نیبصی ثه توجیه    -انذ. دس نتیجه، این قعبیب خود الصذ  ثبلزا  ظشوسی

یبی اخالقی اوّلای  سب ، مقصود مب اص ثذاتت ثشخی قعب ثذین 1و اقبمة دلیل نذاسنذ.

ثود  و وجذانی ثود  آنهبست، و چو  وجذانیب  حبکی اص للم حعوسی اسات،  

 پس، للم ثه ثشخی اموس اخالقی نیض اص سنخ للم حعوسی خواتذ ثود.

قبثل رکش است که تجیین ثذاتت سا نجبیذ استذالل و ثشتاب  قلماذاد کاشد، صیاشا     

گشدد صشفبً تنجیهب  اسات و جنجاة    ؼلجذ. ثنبثشاین، آنچه ثیب  می ثذیهی ثشتب  نمی

) ٘ار   اناذ.   که ثمعی اص حکمب ثاش ایان اماش تصاشی  نماوده      استذالل نذاسد، چنب 

 (322: 1372؛ ستضٍاسٕ، 62: 1364الّ٘جٖ، 
 

 ها دیدگاه

ثذاتت حسن و قج  ثشخی افمبل اص تماب  اوایال للام کاالب ماوسد پازیش        

                                                                                                   

 
سا ثش تمبثیش « قعیه»پزیشی وصف قعیه است، تمجیش ثه  اثجب  و سدّ داسنذ، و اص آنجب که صذ  و کزة

که اخجبسی =قبثل صذ  و کزة> و انشبئی =غیش قبثل صذ  و کزة> « جمله»و « گضاسه»مشبثه آ ، مبننذ 

 تشجی  دادیم.  شود، تش دو سا شبمل می

تاوا  آنهاب سا    چه ساه یقین ثش حسیب ، حذسیب ، متواتشا  و تجشثیب  ثسته نیسات اماب نمای   اگش 1

توانذ گواه ثش لذب ثذاتت ایان چهابس قسام ثبشاذ،      حقیقتبّ ثذیهی دانست. اختالف حکمب دس این ثبسه می

لّای،  ؛ ح345: 1361اناذ. )س.ک. ؼوسای،    که ثشخی اص آنب  ثه لذب ثذاتت این قعبیب تصشی  نماوده  چنب 

 ؛382: 1405؛ مصاجبح یاضدی،   332/ 6: 1388؛ مؽهشی، 65 – 56: 1387؛ ؼجبؼجبیی، 308و  201: 1371

 (.360و  147: 1388؛ سلیمبنی امیشی، 237/ 1: 1383؛ تمو، 108/ 1: 1384تمو، الف 
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که اثواسلب  نوثخات دس ایان    نب ویژه امبمیه ثوده است، چ انذیشمنذا  لذلیة و ثه

انذ کاه   ثشخی اص مب امبمیه این احکبب سا ظشوسی و ثذیهی شمشده»ثبسه گفته است: 

ایان   ٓالذخیر  سیذ مشتعی نیض دس کتابة   (104: 1363)ًَةخت، « ح  تمین است.

کنذ که للم ثه حٔسن ثبصگشت امبنت ثه صبحجش ثاذیهی اسات.    نمونه سا رکش می

: 1982)حلاٖ،  ، لالماه حلّای   (104: 1406)ةحشاًاٖ،  ثم ثلشانی می اثن( 287: 1411)

الاذین ساجضواسی    قؽت (،255: 1405)سَ٘سٕ حلٖ، الذین مقذاد سیوسی  ، جمبل(84

 (322: 1372)ستضٍاسٕ، ملق  التیجی و حکیم سجضواسی  (،354: 1373)ستضٍاسٕ، 

ذ صاذس،  توا  شاهی  تبی شبخص این دیذگبه تستنذ. اص ممبصشا  می اص دیگش چهشه

اهلل ساجلبنی و ثاه یا      اهلل جوادی آملی، آیت شهیذ مؽهشی، مشحوب حبئشی، آیت

اهلل مصجبح یاضدی سا جاضو ثبوسمناذا  ثاه ثاذاتت قعابیبی اخالقای         ممنب نیض آیت

 شمبسآوسد.   ثه

این دسته اص حکمب غبلجبً اص ثذاتت ثه فؽشی، وجذانی، اوّلی و مؽل  ثذیهی یاب  

شادشب  اص وجذانی یب وجذانیب  است یب ملکیّ آنهب کاه  انذ. م ظشوسی تمجیش نموده

انذ یاب ممابدل    اص سنخ للم حعوسی است. فؽشی سا تم یب ثه ممنبی ثذیهی دانسته

وجذانی ثب تش دو احتمبلش. امب کسی ثه اقسبب دیگش ثذیهی اشبسه نکشده است، جض 

ناواس  اهلل ساجلبنی کاه اص قجیال فؽشیاب  منؽقای، و شابسح ا       شهیذ مؽهشی و آیت

 انذ.  که اص سنخ حذسیب  تم دانسته (307: 1381)ػت٘ذلٖ، الملکو  

اناذ اماب ممبصاشا  اص ناوق      حکمبی متقذب ثیشتش ثه اصل ثذاتت توجاه داشاته  

اناذ. اثتاذا، دیاذگبه قاذمب سا تاب حکایم        ثذاتت قعبیبی اخالقی تام ثلاث کاشده   

 پشداصیم. مؽشح نموده، سپس، ثه آسای ممبصشا  می 1التیجی

                                           
تشچنذ حکیم سجضواسی ثه للبؾ صمبنی ثمذ اص حکیم التیجی است و تمچو  ایشاب  ممتقاذ ثاه     1
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 دگاه حکین الهیجی و حکوای پیش از او. دی1

توا  ثیب  کشد: تمة خشدمنذا ِ لبلم حسن  خالصه مذلبی قذمب سا این چنین می

و قج ِ ثشخی افمبل سا قجول داسنذ مبننذ اینکه لذل خوة است و ـلام ثاذ اسات.    

تابی دیان ثاه دسات      آنهب خوثی یب ثذی این افمابل سا اص ساه دساتوستب و تاذایت   

پزیشنذ. اص ساویی،   صیشا افشاد کبفش و منکش دین نیض چنین احکبمی سا میانذ،  نیبوسده

اسات، چاو  کسابنی کاه       خوثی لذل و ثذی ـلم ثب فکش و نفش تم حبصل نشذه

کننذ. افضو  ثش  تب نیض چنین احکبمی سا دسک می اتل نفش و تأمل نیستنذ، مبننذ ثچه

ان نذاسیم که ثب احکبب فو  سا سش  این، دس ؼول تبسیخ صنذگی ثشش تیچ قوب و ملتی

: 1406)ةحشاًاٖ،  اناذ.   مخبلفت کشده ثبشنذ. دس نتیجه، این قعبیب ظشوسی و ثاذیهی 

 (255: 1405؛ سَ٘سٕ حلٖ، 104

ثیب  دیگش ثشخی اص حکمب دس قبلت مثبل و رکش مصبدی  اسائه شذه است که اگش 

تم و اگش دسون د ثه انسب  لبقلی گفته شود: اگش ساست ثگویی، ی  دینبس ثه تو می

ثگویی، ثبص تم ثه تو ی  دینبس خواتم داد و فشض کنیم ساستگویی و دسوغگاویی  

ای که ثاشای ساسات یاب دسون گفاتن      ثشای آ  شخص کبمالً مسبوی ثبشذ، ثه گونه

تیچ مشجّلی جض ساست ثود  یکی و دسون ثود  دیگشی وجود نذاشته ثبشاذ، دس  

ساستگویی سا تاشجی  خواتاذ داد.   چنین فشظی، ثذیهی است که آ  شخص حتمبً 

دتاذ کاه    دتذ که لقل انسب  ثه صاوس  ثاذیهی تشاخیص مای     این امش نشب  می

                                                                                                   

 
دتیم، چو  حابجی ساجضواسی    ی قعبیبی اخالقی است، امب ملوس سا حکیم التیجی قشاس میثذاتت ثشخ

دس این ثلث کبمالً تبثك ملق  التیجی و متأثش اص ایشب  است. ثیب  ایشب  تفبو  چنذانی ثب ثیاب  حکایم   

اسات. )س.ک.   گذهر  اذ ا   و  سذ ایة  اةاذی   التیجی نذاسد، جض آنکه ثمعبً ممشّة کلمب  التیجی دس 

 .(.323 -318: 1372سجضواسی، 



 

 

 

 
 

 
 

 بداهت قضایای اخالقی در اندیشة اسالمی

 

 

 

 

 

 

 

126 

؛ ساَ٘سٕ حلاٖ،   105: 1406)ةحشاًاٖ،  ساستگویی خاوة و دسوغگاویی ثاذ اسات.     

1405 :255) 

کناذ و آ    تمچنین، تش کس تفبو  میب  شخصى سا که پیوسته ثه او نیکى مى

یبثذ. تمچناین، تاش کسای     کنذ، ثه ؼوس ظشوسی دسمى ىسا که تمواسه ثه او ثذى م

دانذ که ستبیش اص اولی و نکوتش اص دومی پسنذیذه و خوة اسات   ثبلعشوسه مى

و خالف آ  نبپسنذ و ثذ. تشدیذ دس این امش مکبثشه و سشکشى اص حکم ثذیهى لقل 

 (84: 1982)حلّٖ، است. 

 نویسذ: نوثخت می ثن اثواسلب 

مل ٍ ةذٍى ً٘رص ٍ استٌرد ةِ ضشع حُسي ةشخٖ ا ؼار  ا   ػمل اًسرى ةِ طَس هست

هرًٌذ اًصرف ٍ صذق ا سا ٍ لتح ةشخاٖ دٗراش ا هرًٌاذ  لان ٍ وازا ا سا دسن         

وٌذ. حسي ٍ لتح اٗي ا ؼر  سا اّل جرّل٘ت وِ هؼتمذ ةاِ ضاشع ً٘ساتٌذ، دسن     هٖ

وٌٌذ. پس، ضشٍسترً اٗي احىرم هستٌذ ةِ ػمل است؛  لن سا چاَى  لان اسات     هٖ

ضورسٗن، ةِ ة٘رى دٗرش، آًچِ دس لتحِ  لن هؤحش است ًفس  لن ةَدى است.  ح هٖلت٘

اًذ، وِ حك ّو٘ي است.  ةشخٖ اص هر اهرهِ٘ اٗي احىرم سا ضشٍسٕ ٍ ةذْٖٗ ضوشدُ

گشدد اهار لاتح  لان     سٍ، اگش  شضرً دس ًتَت ضه وٌ٘ن، لتح صًر هشتفغ هٖ اصّو٘ي

 (104: 1363)ًَةخت، ّوَاسُ ةرلٖ است. 

 نویسذ:    می الصذق الحك ٍ وطف ًْجحلّی دس کتبة  لالمه

اهرهِ٘ ٍ هؼتضلِ هؼتمذًذ وِ ػمل حسي ٍ لتح ةؼضٖ اص ا ؼر  سا ةرلتذاِّ دسن 

وٌذ هرًٌذ اٌٗىِ صذقِ ًر غ خَا است ٍ وزاِ ضرسّ ةذ اسات. جاضم ٍ اػتمارد     هٖ

حتار   ّش هَجَد اهىرًٖ ه»اًسرى ةِ اٗي دٍ حىن ووتش اص جضم ٍ اػتمرد ةِ اٌٗىِ 

ٖ « ةر ٗىاذٗرش هسارٌٍٗذ    اض٘رء هسرٍٕ ةر ٗه ضٖء»ٍ « ػلت است  ةِ ةرضاذ.   ًوا

وِ اٗي احىرم سا اًىرس ًورٗذ دس ضورس سَ سطرئ٘رى جرٕ داسد. ... ّوچٌا٘ي،    وسٖ
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اگش حسي ٍ لتحِ ػملٖ ًتَد ٍ هٌَط ةِ حىن ضشع ةَد، ًترٗاذ وسارًٖ واِ هٌىاش     

دس حرلٖ وِ ةشاّوِ ا واِ اص هٌىاشاى    اًذ حىن ةِ حسي ٍ لتح ًورٌٗذ،  الْٖ  ضشاٗغ

ٖ  الْٖ  ضشاٗغ داًا٘ن ةاِ طاَس ةاذْٖٗ      اًذ ا ً٘ض آًچِ سا هر ةرلتذاِّ حَسَي ٍ لت٘ح ه

ٖ   حسي ٍ لتا٘ح  / 2: 1382؛ س.ن: اساتشآةردٕ،  82: 1982)حلّاٖ،  داًٌاذ.   ها

 (84: 1424؛ ضتّش، 383

فمابل،  ثش این ثبوس است که حٔسان ثمعاى اص ا   اٗوارى  س ایة حکیم التیجی دس 

مبننذ لذل و صذ ، و تمچنین قج  ثمعى دیگش اص افمابل، مبنناذ ـلام و کازة،     

ظشوسی است؛ لقل دس این تش دو حکم ملتبج ثه ششق نیسات. ثاه تماین دلیال     

انذ. این مزتت دس  است که تمگب  اص اتل ملل و غیش اتل ملل دس این احکبب متف 

وقف آ  ثه نفش و فکاش  نهبیت ـهوس است و ظشوسى ثود  این دو حکم و لذب ت

شاود. مملاوب اسات کاه      آنقذس واظ  است که انکبس آ  مکبثشة ملط شمشده می

پزیش  این قعبیب اص سوی لموب لقال نه ثه سجت مصاللت و مفساذه ثلکاه ثاه     

سجت ظشوسى ثود  آنهب است، چشا که تش کسی اگش ثه خاود  سجاوق کناذ، ثاب     

)س. ن. کابب حکام خواتاذ کاشد.     قؽك نفش اص التجبس مصللت و مفسذه، ثه این اح

 (62ا  60: 1364 ٘ر  الّ٘جٖ، 

 نویسذ: چنین می گَّش هشادایشب  دس 

ضهّ ً٘ست وِ جو٘غ طَاٗف اسالم، ةر اختالف هزاّب ٍ ػمرٗذ، دس اٗي صهرى 

خاَاُ   -استؼور  لفظ حسي ٍ لتح دس هجارٍسات ٍ هؤلفارت    سرةمِ، وِ ازان ٍ دس 

إ وِ گفتِ ضاذ ةاشا     اًذ ةِ غ٘ش اص هؼٌٖ وَدًُ -دس ػلَم ضشػِّ٘ ٍ خَاُ غ٘ش آى

صةرًرى هالحظِ وٌٌذ وِ لفظ ً٘ه  حسي ٍ لتح اسادُ ًىٌٌذ ٍ ًخَاٌّذ. اگش  رسسى

خَاٌّاذ،  ارّش    وٌٌذ ٍ اص آى چاِ هؼٌار هاى    ٍ لفظ ةذ سا دس چِ هَضغ اطالق هى

ضَد ةش اٗطرى وِ هشاد اص ةذ  ٍ ً٘ىى چ٘ست ٍ ةِ غ٘اش اص اٌٗىاِ دس هؼٌار      هى
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سي ٍ لتح گفتِ ضذ ً٘ست. اص ّ٘چ احذ  دس ّ٘چ ػْذ  هٌمَ  ًطذُ وِ هتّصف ح

داًستِ ٍ هغ رله ػذ  سا لت٘ح داًذ ٗر حسي   ةِ ػمل هتؼرسف ةرضذ ٍ هؼٌر  ػذ 

: 1383) ٘ار  الّ٘جاٖ،   ًذاًذ ٍ ّوچٌ٘ي  لن سا حسي داًاذ ٗار لتا٘ح ًذاًاذ.     

343- 344) 
 بررسی دیدگاه حکین الهیجی

تواناذ دسک   کنذ قج ِ دسوغگویی سا نمی ه قج ِ ـلم سا دسک میگونه ک أ. لقل آ 

گفاتن نفاك    پشداصد که آیاب دسون  کنذ. دس موسد دسوغگویی، لقل ثه تأمل و تفکش می

داسد یب نه و دس صوس  نبفك ثود ، آیب نفك شخصی داسد یب منفمات ناولی، و آیاب    

تشی سا دفك کاشد و    توا  کبس فبسذتش و قجی گشدد یب آنکه ثب آ  می موجت فسبد می

سسبنذ دسک لقل دس این صوس مختلف یکساب    سؤاال  دیگشی اص این قجیل که می

 یبثذ. نیست، دس حبلی که لقل سلیم ثذو  این تأمال  قج  ـلم سا می

توا  اوّلای و   سفته دس آ  می کبس ة. تم اص اؼال  لجبسا  حکمب و تم اص قیود ثه

ذ؛ ایان ثیاب  کاه غیاش متاذینب  و کودکاب        وجذانی ثود  قعبیبی اخالقی سا فهمی

فهمنذ اؼال  داسد و شابمل اوّلیاب  و وجاذانیب      حسن و قج  ثشخی افمبل سا می

شود، صیشا ممکن است این تصذی ِ ثذیهی نبشی اص تصوس ؼشفین قعایه   تش دو می

ثاش   گهر  ا ا ثبشذ یب حبکی اص للم حعوسی، تشچنذ کلمب  حکیم التیجی دس 

مبثیش ایشب  دس ساشمبیة ایماب  ثاش وجاذانی ثاود  ثشخای قعابیبی        اوّلی ثود  و ت

 اخالقی تصشی  داسد.

امب حکم اخالقی ثذیهی دس تمثیل حکمب =ثه اینکه ی  دینبس ثه انسابنی ثاذتیم   

تب ساست یب دسون ثگویذ و یب ستبیش و نکوتش کسی که ثاه انساب  نیکای کاشده     

حکام دسونای و وجاذانی     سسذ اص سنخ وجذانیب  ثبشاذ کاه اص   است> ثه نفش می

انسب  یب تمب  للم حعوسی حکبیت داسد. دس واقك، ثب مخیّش کاشد  فاشد ثاین دو    
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خاود مشاجماه   « من لِلاوی »خواتیم که ثه نفس و ثبؼن خویش یب  ؼشف، اص او می

 کنذ تب ثه حٔسن و خوثی ی  ؼشف حکم کنذ.  
 

 . دیدگاه شهید صدر2

هوسی ثاود  قعابیبی اخالقای    شهیذ صذس دیذگبه ملق  اصفهبنی مجنی ثش مش

سا ثااب  (154ا   137: 1376؛ اصاافْرًٖ ٍ السٗجاارًٖ، 318ٍ  42/ 2: 1374)اصاافْرًٖ، 

نمبیذ؛ اص منفش وی قعابیبیی   کنذ و اص اوّلی ثود  آنهب دفبق می قبؼمیت تمبب سدّ می

ثبشانذ،   ظشوسی ثششغ ملماول مای  « ـلم قجی  است»و « لذل حٓسن است»مبننذ 

سو، ملمولْ ثبلعشوسه  شونذ. اصاین قیذ ثه قیذ ملمول للبؾ مییمنی موظوق آنهب م

؛ «انسب ِ ـبلم، ـابلم اسات  »ثشای موظوق حبصل است، دسست مثل اینکه ثگوییم 

این قعیه یقینی ثلکه ثذیهی است، چه آنکه ملمول سا اص اثتاذا دس موظاوق اخاز    

 ه است.ایم. ثنبثشاین، نولی تکشاس دس قعیه شکل گشفت کشده و مفشوض گشفته

ـلام  »گونه اسات. ماثالً دس قعایة     حکم دس دو قعیة اخالقی مزکوس نیض تمین

، چو  ـلم ثاه ممنابی سالت حا  اص     «قجی  قجی  است»ایم  ، گویب گفته«قجی  است

صبحت ح  است. الصمة این ممنب آ  است که اوالً حقی وجاود داسد و ثبنیابً ایان    

ب  دسک قاج  اسات. ثاه    ح  سلت شذه است. ؼج  این ممنب، دسک سلت ح  تم

لجبس  دیگش، تمین که دسک کشدیم حقی ثوده که سلت شذه است، نفاس تماین   

المقال المملایّ أدسک اللا ، فهازا ثنفساه تاو ا دساک       »ادساک، ادساک قج  است: 

آ  است « ح ِ یتیم است که کت  صده نشود»ثب این ثیب ، ممنبی این جمله: « للقج 

 .«صد  یتیم قجی  است»که 

کناذ،   ثبصگشات مای  « قجی  قجی  اسات »ثه « ـلم قجی  است»آنکه قعیة حبصل 

اینهب قعبیبی ثشاشغ  «. حٓسن حٓسن است»ثه « لذل حٓسن است»که قعیة  تمچنب 
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انذ، یمنی حٔسن لذل و قج  ـلم اص اثتذا دس موظوق مفاشوض و مللاوؾ    ملمول

ل سا است. سشّ ثذاتت و لذب اختالف دس دو قعیة مزکوس تمین است که ماب لاذ  

دانیم که حٔسن آ  اص پیش مللوؾ اسات و ـلام سا اسام     اسم ثشای تش چیضی می

ثشای تش چیضی که قجلش اص قجل مفشوض است. حبل، اگاش دس مجبحاث لقلای و    

، دس واقاك، ناولی   «ـلم قجی  است»یب « لذل حسن است»شود که  ثشتبنی گفته می

)صاذس،  و تخصصای.   ثبصی الفبؾ است، ثبصی الفبؾ ثب اموس لقلی و مجبحاث فنای  

 (137/ 4: 1417؛ ّوَ، ا 241: 1415؛ ّوَ، 353/ 8: 1417؛ ّوَ، الف 544: 1408

 اص دیذگبه فو  چنذ نکته قبثل استفبده است:  

أ. اسنبد و حمل دس قعبیبی مزکوس ثبیذ اص نوق حمل اوّلی ثبشذ که موظاوق و  

مفهوب یاب حمال    ملمول اتلبد مفهومی داسد. ثه ثیب  دیگش، اص نوق حمل مفهوب ثش

 دانستن قعبیبی حبصله مؤیذ تمین مؽلت است. گو تمب شیء ثش خود  است. 

ة. قعبیبی مزکوس ثبیذ اص نوق قعبیبی تللیلی ثبشذ کاه ملماول دس آنهاب اص    

 آیذ. مفهوب موظوق ثه دست می

شذه ثبیذ ثذیهیِ اوّلی ثبشنذ، چو  صشف  تبی ثیب  ج. قعبیبی مزکوس ثب ویژگی

که شهیذ صاذس دس سدّ دیاذگبه    شود، چنب  شب  می نهب موجت تصذی تصوس اجضاء آ

 ملق  اصفهبنی، این قعبیب سا اص اوّلیب  شمشده است.
 بررسی دیدگاه شهید صدر

توا  اص ظشوس  حابکم ثاش قعابیبی فاو ، کاه ظاشوس  ثشاشغ         ـبتشاً نمی

ممنبی حسان و قاج      ملمول است، نتیجه گشفت که ثب ادساک ممنبی لذل و ـلم،

آیذ، صیشا اگشچه ـلم ی  مفهوب انتضالای اسات و متفاشق ثاش ایان        تم ثه رتن می

است که دس مشتجة سبث  حقّی فشض و دسک شذه ثبشذ تب ثب سلت آ  ـلام تلقا    

شود که ـلم سا ثه ممنبی قجی  ثذانیم. اگش تم ـلم سا ثاه   یبثذ، این امش موجت نمی
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)صاذس،  منابی قاج  دانسات.    توا  سلت حا  سا ثاه م   ممنبی سلت ح  ثذانیم نمی

ثه ثیب  دیگش، اصالً قج  دس مفابد ـلام   ( 104: 1388]پرٍسلٖ[؛ هذسّسٖ،  137: 1417

توا  ـلم سا دس مفبد و ممنبی قاج  ماأخور دانسات.     که نمی اخز نشذه است، چنب 

تش چنذ تش ـلمی قجی  است و ثینشب  تالصب ثش قشاس اسات، ایان اماش ثاه ممنابی      

یست. ثه تمین دلیل است که لجذالکشیم شهشستبنی دس کتابة  اتلبد مفهومی آنهب ن

 -208: 1425)ضْشساترًٖ،  حسن و قج  راتی ثه این ممنب سا انکبس کشد.  االقدام ًْرٗٔ

210) 
 

 . دیدگاه شهید هطهری3

دانیم کاه   دانذ. می شهیذ مؽهشی ممشفت ثه ثشخی قعبیبی اخالقی سا فؽشی می

شخاوسداس اسات و تام اص ثٔماذ گشایشای و      فؽش  تم اص ثٔمذ ثینشای و ادساکای ث  

تلشیکی. ثٔمذ ممشفتی فؽش  تام ثاه ممنابی للام حعاوسی اسات و تام للام         

حصولی؛ اگش مشاد اص ممشفات للام حعاوسِی فؽاشی ثبشاذ، کاه ممشفتای اسات         

شهودی، وجذانی و خؽبنبپزیش، و اگش للم حصولیِ فؽاشی ماشاد ثبشاذ، ممشفتای     

اه آنکه منفوس اص فؽش ، فؽشیاب  ثبشاذ یاب    نیبص اص استذالل، خو است ثذیهی و ثی

ثٔمذ گشایشی نیض دس حقیقت ثاه نلاوی    1اوّلیب  یب وجذانیب  و یب مؽل  ثذیهیب .

توأب ثب للم و ادساک است. دس تش صوس ، شهیذ مؽهشی لالوه ثش اینکه ثه وجود 

ٍ  427/ 3: 1372]هطْاشٕ:[  تبی فؽشی انسب  ثه اموس اخالقی ارلاب  داسد   گشایش

/ 26: 1388؛ 1020ٍ  980ٍ  939ٍ  902/ 15: 1384؛ 4/40: 1381؛ 495ٍ  468

دانذ و تام حعاوسی.    للم ثه احکبب اخالقی سا تم اص سنخ للم حصولی می (،55

                                           
؛ 614و  612و  512و  492/ 3: 1372دسثبسة ممبنی فؽش  اص نفش شهیذ مؽهشی س.ک. =مؽهاشی:>   1

 .262و  82/ 6: 1388
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؛ 460/ 15: 1384؛ 739 – 737/  13 : 1378؛ 520ٍ  180ٍ  119/ 4: 1381)

اوّلیااب   و حصااولی سا یااب اص قجیاال  (574ٍ  475ٍ  384ٍ  382ٍ  33/ 22: 1382

؛ 118/ 4: 1381؛ 613ٍ  476، 467/ 3: 1372)و یب وجذانیب   1یب فؽشیب   دانذ می

 2(87/ 26: 1388؛ 174/ 20: 1384؛ 120/ 17: 1381
 بررسی دیدگاه شهید هطهری

ا   پزیشی که گفتیم، فؽشیب  =; قعبیب قیبسبتهب ممهب> سا ثه سجت استذالل چنب 

گاش آنکاه دس ممنابی ثاذاتت توسامه دتایم و       توا  حقیقتبً ثذیهی دانسات، م  نمی

فؽشیب  سا ثه این ممنب ثذیهی ثذانیم که ثه سجت قیبس پنهب  امب موجاود دس خاود   

 نبپزیش تم نیست.   نیبص ثه استذالل نذاسد، تشچنذ استذالل
 

 . دیدگاه هرحوم حائری4

داناذ. اص   مشحوب مهذی حبئشی اصول قعبیبی اخالقی سا ثذیهی لقل لملی می

اص مساتقال  لقال   « ـلم قجای  اسات  »و « لذل حسن است»ایشب ، قعبیبی نفش 

انذ و دیگش قعبیبی اخالقی نیاض، دس نهبیات، ثاه تماین دو قعایة اصالی و        لملی

آیناذ. ثاذاتت ایان قعابیب ثاه       می شمبس گشدنذ و اص فشولب  این دو ثه ثنیبدین ثشمی

و ممنابی  « لذل» جهت اوّلی ثود  آنهبست، ثذین ثیب  که ثب صشف شنبخت ممنبی

و تمچنین شنبخت تصوسی ساثؽة میب  آ  دو، لقل انسب  ثه خوثیِ لذل « حسن»

                                           
دانسته، ثلکه مشاد تماب    الجته، فؽشی نه ثه این ممنب که انسب  قجل یب تنگبب تولذ  این اموس سا می 1

/ 15: 1384؛ 492/ 13: 1378؛ 479-476/ 3: 1372 >ک. =مؽهاشی: اوّلیب  یب فؽشیب  منؽقای اسات. س.  

 .607/ 27: 1388؛ 389/ 26: 1388؛ 165/ 16: 1387؛ 798

قبثل رکش است که شهیذ مؽهشی دسثبسه تللیلی یب تشکیجی ثود  قعبیبی حسن و قج ، نوق حمال   2

  و نوق ملمول دس آنهب ثلثی نکشده است.
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   1کنذ و ثشای فهم آ ، ثه خبسج اص قعیه و توسل ثه ثشتب  نیبص نذاسد. حکم می

داناذ ناه تللیلای.     سا قعیة تشکیجی مای « لذل نیکو است»ایشب  دس ادامه قعیة 

ظاشوس  ثابة ایسابغوجی و ظاشوس      ایشب ، ظمن تقسیم ظشوس  منؽقی ثه 

ظاشوس  دس قعابیبی    (،378: 1423؛ هظفاش،  380: 1361)س.ن. طَسٖ، ثبة ثشتب  

تللیلی سا اص نوق ایسبغوجی و ظشوس  دس قعابیبی تشکیجای سا اص سانخ ثشتابنی     

آیاذ و   مای  دسات  دانذ. دس ظشوس  ثبة ایسبغوجی، ملمول اص نهبد موظوق ثه می

وظاوق اسات. ثاه ایان دلیال کاه ملماول دس آ         ملمول تمب  را  یب راتیب  م

شاود. اماب دس ظاشوس  ثابة ثشتاب ، ملماول اص        ظشوستبً ثش موظوق حمال مای  

، امب چاو  قبثال   است لواسض و لواصبِ را  موظوق، یمنی ثیشو  اص را  موظوق

تفکی  اص را  نیست ثلکه الصمه و ظشوسی را ِ موظاوق اسات، ثاه ظاشوستی     

اناذ ناه    چو  حسن و قج  الصمة راتی لذل و ـلام  شود. و تشکیجی ثش آ  حمل می

شونذ و قعایة حبصاله    دو، راتی ثبة ثشتب  ملسوة می راتی و جنس یب فصل آ 

 نیض تشکیجی خواتذ ثود.

مشحوب حبئشی تمچنین حمل دس قعبیبی مزکوس سا، چو  موظوق و ملماولِ  

توظی  کاه حمال    دانذ، ثب این آنهب ثب تم اتلبد مفهومی داسنذ، حمل اوّلیِ راتی می

اوّلی یب اص نوق حمل را  ثش را  است یب حمل راتیب  ثش را  که قعابیبی فاو    

ٍ 233ٍ 170ٍ 162ٍ  137ٍ  133ٍ 129 -126: 1384)حارئشٕ،  اص نوق دوب اسات.  

253) 

                                           
است. دس جمك  شمبسآوسده بی مضثوس سا اص اولیب  لقل نفشی نیض ثهالجته، مشحوب حبئشی یضدی قعبی 1

آسای ایشب  ثبیذ گفت که دس نفش ایشب  لقل نفشی و لقل لملی یکی است؛ تب صمبنی که مذسٓکب  لقل 

نفشی ثه لمل منتهی نگشدد، لقل صشفبً ثه تمب  حبلت نفشی خود ثبقی است امب تمینکه ثه لمل منتهی 

 گشدد.   ی ثه لقل لملی تم متصف میگشت، تمب  لقل نفش
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 بررسی دیدگاه حائری

مشحوب حبئشی، اص ی  سو، حمل دس قعبیبی مازکوس سا اص قجیال حمال راتایِ     

داناذ.   اص سوی دیگش، ملمول سا لشظای و اص لاواصب موظاوق مای    دانذ و،  اوّلی می

حبل آنکه این دو ثب تم قبثل جمك نیستنذ. اص آنجب که حسن و قج ٕ جنس و فصال   

توانذ اص قجیل راتیِ اوّلای ثبشاذ؛ حمال     یب راتی لذل و ـلم نیست، حمل آنهب نمی

سان و قاج    راتیِ اوّلی حمل را  یب راتیب  شیء ثش شیء است، دس حابلی کاه ح  

آیناذ. ثاه    ثنبثش نفش مشحوب حبئشی اص لواسض و لواصب لذل و ـلم ثه حسبة مای 

تمین سجت است که ایشب  راتی ثود  حسن و قج  ثشای لذل و ـلام سا اص قجیال   

راتی ثبة ثشتب  و نیض قعیه حبصله سا اص نوق قعیه تشکیجی دانسته اسات. ثاب ایان    

اناذ و ملماول آنهاب     کاه تشکیجای   وصف، حمل دس قعبیبی مزکوس ا که قعابیبیی  

لشضِ راتی ثشای موظوق است ا ثبیذ اص قجیل حمل شبیك ثبشذ که قبثل جماك ثاب    

دانیم دس حمل راتیِ اوّلای اتلابد    قعیة تشکیجی و حملِ لشظی است، چه آنکه می

مفهومی ثین موظوق و ملمول مؽشح است، حبل آنکاه دس حمال لشظای اتلابد     

 1تغبیش مفهومی تمشاه است. وجودی ثین موظوق و ملمول ثب
 

 اهلل جوادی آهلی . دیدگاه آیت5

اهلل جوادی آملی، افضو  ثش آنکه گشایش ثه اصول اخالقی سا فؽشی و نیاض   آیت

: 1384؛ 57: 1378]جاَادٕ آهلاٖ:[   داناذ؛   للم ثه آنهب سا اص سنخ للم حعوسی می

(، ثااش 166/ 4: 1386؛ 126: 1388؛ 337: 1391؛ 137: 1387؛ 65: 1389؛ الااف 172

کاه دس  یبفات  ممشفت  اصول اخالقیتوا  ثه  این ثبوس است که ثب للم حصولی می

این صوس ، قعبیبی اخالقی ثذیهیِ اوّلی و نیض تشکیجی خواتنذ ثاود؛ ملماول دس   

                                           
 .202: 1388دسثبسه ساثؽه قعبیبی تللیلی و تشکیجی ثب حمل اولی و شبیك س.ک: سلیمبنی امیشی،  1
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این قعبیب راتیِ موظوق است، آنهم ثه ممنبی راتی التجبسی یب شاجیه ثابة ثشتاب ؛     

گاشدد.   ص اص استذالل است، الصب ثیّن شمشده مای نیب چو  قعیه اخالقی ثذیهی و ثی

 اهلل جوادی آملی ثه این صوس  است: ثسػ سخن آیت

أ. حسن و قج  دس حکمت لملی تم ثه ممنبی کمبل و نقاص اسات، تام ثاه     

ممنبی استلقب  مذح و ربّ و تم ثه ممنبی استلقب  ثواة و لقبة الهی. تصاذی   

نبپازیش   نیبص اص دلیل و ثلکه اساتذالل  یثه حسن لذل و قج  ـلم ثه دو ممنبی اول ث

پس، ثذیهیِ اوّلی است. ولی تمین تصذی  ثه ممنبی ساوب نفاشی اسات،      1است،

چو  ثجو  تش ی  اص حسن و قج  ثشای لذل و ـلام ماوسد اخاتالف و نیبصمناذ     

 دلیل است.

ة. راتی دس حکمت نفشی ممبنی مختلفی داسد، مبننذ راتی ثبة ایسابغوجی و  

اناذ و، اص ایان    تب . را  و راتی دس اقسبب مضثوس جاضء حقابی  لینای   راتی ثبة ثش

انذ نه جضءِ ثبیذ و نجبیذ التجبسی. این دس حبلی اسات   جهت، جضءِ ثود و نجود واقمی

اناذ ناه ثاود و نجاود واقمای.       که حسن لذل و قج  ـلم جضءِ ثبیذ و نجبیذ التجبسی

شای ـلام ناه راتای ثابة     ثنبثشاین، ممنبی راتی ثود  حسن ثشای لاذل یاب قاج  ثا    

ایسبغوجی است و نه راتی ثبة ثشتب ، چو  ممکن نیسات ؼاشفین قعایه اماوس     

التجبسی ثبشنذ امب نلوة انتسبة ملمول ثه موظوق تکوینی و حقیقای ثبشاذ. اماب    

یبثاذ کاه    کناذ، چناین مای    که ؼشفین قعیة حٔسن لذل سا ثشسسی می لقل تنگبمی

وظوق ثبشذ تشگض اص موظاوق خاود دس   ملمول ثذو  آنکه لین یب جضء تللیلی م

گشدد، شجیه راتی ثبة ثشتب  که ملمول ثذو  آنکه لاین یاب    حوصة التجبس جذا نمی

                                           
کناذ،   شود صشفبً جنجه تنجیه پیذا می دس این صوس ، آنچه دس ششح حسن لذل و قج  ـلم گفته می 1

 .306/ 4: 1386؛ تمو، 56: 1377نه تملیل. س.ک. جوادی آملی، 
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حاوصة حقیقات و تکاوین منفا ّ      دسجضء موظوق ثبشذ، تشگض اص موظوق خاود  

 شود. نمی

ج. ملمول ثش دو قسم است: تللیلی و تشکیجی؛ ملمول تللیلی آ  اسات کاه   

آیذ و ثش آ  حمل شود و، ثه اصؽالح، اص صمیم و حب ّ  دست اص تللیل موظوق ثه

را  موظوق استخشاج گشدد و ثش او حمل شود، مثل حمل موجاود ثاش وجاود، و    

ای ثش موظوق حمل شود، مثل حمل اثایط   ملمول تشکیجی آ  است که ثب ظمیمه

پزیشد. ثش این اسبس، چاو  حسان و    ثش جسم که ثب انعمبب ثیبض ثه آ  انجبب می

آیذ ثلکه اص لواصب لذل و ـلم  دست نمی   اص صمیم و حب ّ را  لذل و ـلم ثهقج

 46: 1377)س.ن. ]جَادٕ آهلاٖ:[  شود.  ای تشکیجی شمشده می سونذ، قعیه می شمبس ثه

 (281: 1388؛ 36 – 31: 1384؛ 307 – 294/ 4: 1386؛ 57 -

و قاج   آنچه گفته شذ دسثبسة حسن لذل و قج  ـلم ثود کاه الجتاه، ثاب حسان     

افمبل دیگش مبننذ صذ  و کزة فش  داسد. الصمة راتی لذل و ـلم تمب  حسان و  

قج  است که لقل، ثب انذک التفب  ثه پیونذ نبگسستنی این دو ثاب یکاذیگش، ثاه آ     

انذ ثه وسیلة این قعیّه  نمبیذ. آنگبه، سبیش مواسد حسن و قج  سا که نفشی ارلب  می

تاوا  تملیال    دی ثشای مسبئل حکمت لملی است ا می مثبثه مجذأ المجب اوّلی ا که ثه 

یب تجیین نمود. این دس حبلی است که حسن و قج  صاذ  و کازة، دس واقاك، ثاه     

سو، گابتی حسان و قاج  آنهاب صایال       نلو اقتعبست نه ثه شکل راتای و، اص ایان  

 (89/ 18: 1389)جَادٕ آهلٖ، ا شود.  می
 بررسی دیدگاه آیت اهلل جوادی آهلی

اهلل جوادی دسثبسة راتی التجبسی یب راتی مشابثه ثابة ثشتاب  جابی      تدیذگبه آی

تأمل داسد؛ مشاد اص التجبسی ثود  حسن و قج  و نیض لاذل و ـلام چیسات؟ یقینابً     

انذ و تیچ استجبؼی ثب واقك نذاسناذ. ثلکاه    مقصود این نیست که آنهب التجبسی صشف
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خابسجی نذاسناذ اماب داسای    انذ که تش چنذ مبثابصاء لینای و    اص قجیل مفبتیم فلسفی

انذ. خود ایشب  دس مواسد متمذدی ثش این امش تصشی   منشأ انتضالی لینی و خبسجی

 (26: 1387. )ةشإ ًوًَِ: جَادٕ آهلٖ، داسنذ

حبل، اگش دایشة تکوین و واقمیت سا شبمل اموس واقمای و نیاض اماوس مجتنای ثاش      

شونذ.  اص اموس واقمی شمشده میواقك ثذانیم، مفبتیم اخالقیِ ثبواسؽه و غیشمستقیم 

دس این صوس ، راتی ثود  حسن و قج  ثشای لذل و ـلم، دس واقك، ثه راتی ثابة  

شاود، ناه اماوس صاشفبً      گشدد که ثه اموس لینی و تکاوینی مشثاوغ مای    می ثشتب  ثش

التجبسی. مگش آنکه ثشای راتی مشتجػ ثب اموس واقك لنوا  ثبة ثشتب  و ثاشای راتای   

ال »س مجتنی ثش واقك اصؽالح شاجیه ثابة ثشتاب  سا وظاك کنایم کاه       مشثوغ ثه امو

 «.فی االصؽالح مشاحى

 

 اهلل هصباح یسدی   . دیدگاه آیت6

 قجل اص ثیب  نفش ایشب  الصب است ثه دو نکته اشبسه کنیم:

اهلل مصجبح فؽشی نیساتنذ، ثاه ایان     اوالً، مفبتیم و قعبیبی اخالقی اص نفش آیت

ذای خلقت این اموس سا دس را  و سششت انسب  قشاس ناذاده  ممنب که خذاونذ اص اثت

است. ثه ثیب  دیگش، انسب  اص تمب  ثذو تولّذ ثب للم ثه این اموس خل  نشذه اسات.  

 (18 – 17: 1373؛ 50 – 49: 1381)]هصترح ٗضدٕ:[ 

ثبنیبً، مفبتیم و قعبیبی اخالقی وجذانی نیستنذ، ثه این ممنب که انسب  دس دسو  

نذاسد. اصالً ماب نیشویای   شنبختی للم حعوسی نسجت ثه احکبب اخالقی  خود و ثه

ثه نبب وجذا  که احکبب اخالقی سا ثیبثذ و تشخیص دتذ نذاسیم. آنچه کاه دسثابسة   

گوینذ، دس واقك، تمب  لقل است نه قوة مذسِک مستقل و مغبیش  وجذا  اخالقی می

 (84: 1373؛ 235: 1384)الف ثب لقل. 
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اهلل مصجبح حٔسن لذل و قج  ـلم و نیض ثبیستگی لذل  که آیتگوییم  اکنو  می

دانذ. این ی  اصل کلای اسات کاه     و نجبیستگی ـلم سا ثذیهیِ اوّلی و تللیلی می

الم اص ثذیهیب  دس ادساکب  لملی، مبننذ حسن لاذالت   -تمة احکبب ثذیهی لقل 

یلای ثاود    ثاب تلل  -و قج  ـلم، و ثذیهیب  دس ادساکب  نفشی، مثل اصل للیت، 

شونذ، ثه این ممنب که دس این مواسد، مفهوب ملمول اص تللیل مفهاوب   آنهب تملیل می

شود و چیضی جذای اص آ  نیست. لذل ثه این ممنب اسات کاه    موظوق حبصل می

ح  تش کسی سا ثه او ثذتنذ، و لذالت ثه ممنبی داد  ح  ثه صبحت ح  اسات،   

شاود نتیجاه    ود. اص تشکیت این دو میح  داده ش  و ح  چیضی است که ثبیذ ثه ری

آنچه سا که ثبیذ داد ثبیذ »ثذین ممنبست که « لذالت واجت است»گشفت که جملة 

؛ 128/ 3: 1384)هصاترح ٗاضدٕ، ا   این ی  قعیة ثاذیهی و تللیلای اسات.    «. داد

1373 :91) 

لالمه مصجبح دس جبی دیگش حمل دس قعبیبی مازکوس سا اوّلای و جهات ایان     

 (93: 1373)دانذ.  سی اص نوق ظشوس  ثششغ ملمول میقعبیب سا ظشو

قبثل رکش است که فؽشی نجود  دو قعیة حسن لذل و قج  ـلم تیچ منبفابتی  

ثب تللیلی ثود  آنهب نذاسد. نفی فؽشی ثود  دس اثتذای خلقت ثذا  ممنب نیست کاه  

انسب  پس اص سشذ لقالنایِ الصب و تصاوس دسسات موظاوق و ملماول قعابیبی       

 (248/ 1: 1383)وانذ ثه ؼوس ثذیهی آنهب سا تصذی  کنذ. ثذیهی نت

حبصل آنکه، مؽبث  نفش آیت اهلل مصجبح، ملمول دس قعبیبی مزکوس ثبیذ راتیِ 

موظوق ثبشذ نه لشظی آ ، چه آنکه ملمول جضء مفهوب موظوق است؛ حمل دس 

 این قعبیب راتی اوّلی است، چو  موظوق و مفهوب اتلبد مفهاومی ثاب تام داسناذ.    

تمچنین، این قعبیب تللیلی تستنذ، صیشا مفهوب ملمول اص تللیل مفهوب موظاوق  
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آیذ. و چو  صشف تصوس اجضای این قعبیب ثشای تصذی  آنهاب کفبیات    دست می ثه

 ثبشنذ. کنذ، ثذیهیِ اوّلی نیض می می
 بررسی دیدگاه عالهه هصباح یسدی

ل و ـلام ثبشاذ،   أ. دیذگبه مزکوس مستلضب آ  است که حسن و قج ٕ راتایِ لاذ  

آنهم اص ثبة ایسبغوجی، حبل آنکه حسن و قج  نه تمب  لاذل و ـلام اسات ناه     

راتی و جنس یب فصل آ ، مگش آنکه ثگوییم دس جبیی که ملماول راتای موظاوق    

است الصب نیسات کاه موظاوق اص مبتیاب  و داسای جانس و فصال ثبشاذ ثلکاه         

لذل و ـلم اص مفبتیم فلسفی توانذ اص مفبتیم غیشمبتوی تم ثبشذ، که دس اینجب  می

انذ. دس این صوس ، منفوس اص حمل راتی و لشظای ایان اسات: اگاش      و غیشمبتوی

ملمول جضء مفهوب موظوق ثبشذ، حمل راتی است و اگش جاضء مفهاوب موظاوق    

 -170: 1388؛ سل٘ورًٖ اه٘اشٕ،  125/ 3: 1404سٌ٘ر،  )اةينجبشذ، حمل لشظی است. 

172) 

ن ثبوس است کاه تشچناذ قعایة حسان یاب ثبیساتگی       اهلل مصجبح ثش ای ة. آیت

ی  قعیة ثذیهی و تللیلی است، ولی این قعیه تیچ مشکلی سا دس تایچ   لذالت

کنذ، صیشا تیچ اختالف یب اثهبمی دس اصل این قعایه وجاود    نفبب اسصشی حل نمی

نذاسد. آنچه اثهبب داسد و موسد اختالف است تمیین مصبدی  لاذل و ـلام اسات.    

وجود موظاولش  توانذ  ای حقیقیه است که ثه خودی خود نمی قعیة مضثوس قعیه

سا دس خبسج اثجب  کنذ؛ ثبیذ مصبدی  لذالت سا اص ساه دیگشی شنبخت؛ اثجب  ایان  

 مصبدی  خود احتیبج ثه ثشتب  داسد.

دس این جهت، اصل لذالت دس ادساکب  لملی مبننذ اصل للیات دس ادساکاب    

نفشی است، ثب این تفبو  که ثشخی مصبدی  للّت و مملول سا ثب للام حعاوسى   

انذ و احتیبج ثه ثشتب  نذاسنذ، امب مصابدی    سو، آنهب ثذیهى دسک کشد، اصاین توا  می
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توا  ثه صوس  وجذانی و ثب للم حعوسی شنبخت تب ثش ایان   لذل و ـلم سا نمی

نیبص اص استذالل و ثشتب  ثبشذ. پس، دس واقك، ثبیذ مؽل  احکبب اخالقای    اسبس، ثی

 -129/ 3: 1384]هصاترح ٗاضدٕ:[، ا   )س.ن. سا نفشی و نیبصمنذ ثه ثشتب  دانسات.  

 (84: 1373؛ 235: 1384؛  الف29/ 2: 1383؛ 131

تابی   تاب و لاضوب   الجملاه ثشخای اص اسص    حقیقت آ  است که تش انسبنی فای 

دتذ. این مسئله نیبص ثه اثجب  ناذاسد، ثلکاه    اخالقی سا دس دسو  خود تشخیص می

ه نفس خود مشاجمه کنذ که نبپزیش است. فقػ کبفی است که انسب  ث حتی استذالل

ثیناذ و   دس این صوس ، ثمعی افمبل و صفب  نفسبنی سا دس جهت کمبل خود مای 

کنذ. دس لوض، ثمعی اماوس تمچاو  تواتابی     خود سا ثشای این اموس ستبیش می

یبثاذ. اص صاشی  لجابسا  متماذد      نفسبنی سا موجت نقص و مساتلضب مازمّت مای   

نه تنهب اوّلی ثود  =که اص سانخ للام    -ه شذکه ثه ثشخی اص آنهب اشبس -انذیشمنذا 

تبی اخالقای نیاض =کاه     تب و لضوب حصولی است> ثلکه وجذانی ثود  ثشخی اسص 

؛ 297/ 20: 1417)طترطتارٖٗ،  شاود.   حبکی اص للم حعاوسی اسات> اساتفبده مای    

ٖ 59: 1378؛ ّوَ، 166/ 4: 1386جَادٕ آهلٖ،  : 1386؛ ّواَ،  64تار[:   ؛ السٗجرًٖ، ]ةا

223 – 231)1   
 

                                           
انذ و ثه صوس  قبلذة  الجته، مؽلت مزکوس ثب این اشکبل مواجه است که قعبیبی وجذانی شخصی 1

نه اینکه ثه ؼوس کلی گفت: « من ثبیذ ثه لذل سفتبس کنم»دیگش، ثبیذ گفت:   شونذ. ثه لجبس  کلی ثیب  نمی

نفاش شاذ، جاض آنکاه      صاشف  ؼلجذ، اص آ  چو  این اشکبل پبسخ مفصلی سا می«. ثبیذ ثه لذل سفتبس کشد»

انذ، امب کلیت آنهب ثه صوس  نفشی و تمشاه ثب دلیال قبثال اثجاب  اسات.      ثذانی:اگشچه وجذانیب  ثذیهی

؛ السیجابنی،  1/2/146: 1386؛ جوادی آملی، 107/ 1: 1410ثشای آگبتی ثیشتش س.ک. صذسالذین شیشاصی،

 . 217: 1380؛ مملمی، 233 -231: 1386
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 اهلل سبحانی  آیت. 7

ایشب  ثش این ثبوس است که تمه مسبئل حکمت نفشی دس موسد مسبئل حکمت 

است؛ صیشا حکمت لملی نیض اص مقولة للام و ادساک و ثشخبساته     لملی نیض جبسی

اص تمب  لقل واحذی است که حکمت نفشی اص آ  ثشخبسته است. اگش ادساکاب   

آیاذ کاه انذیشاه و     یهی منتهای نگاشدد، الصب مای   ثذ مؽبلتِ ای اص سلسله  مب ثه ی 

نهبیت پیش سود و حتی ی  مسأله نیض ثشای انسب  مملاوب نگاشدد و    استذالل تب ثی

مب مملومب  فشاوانی دس قلمشو حکمات   چشا کهاین امشی است ثش خالف وجذا ؛ 

 لملی داسیم.  

م و ثه دالیلی نفیاش ثاذاتت تقسایم و ثؽاال  تسلسال و دوس، للا       ،دانب  منؽ 

؛ 118، 3:  1404)س.ن: اةاي ساٌ٘ر،   کنناذ.   ادساک سا ثه ثذیهی و نفاشی تقسایم مای   

الاذٗي ساصٕ،   ؛ لطاب 18، 2:   1375؛ سْشٍسدٕ، 345: 1361؛ ّوَ، 12: 1405طَسٖ، 

این دالیل تام   (192: 1371؛ ّوَ، 184: 1412؛ حلّٖ، 11تر[:  ؛ ّوَ، ]ة47ٖ، 2: 1384

لملای سا    ادساکاب  مشثاوغ ثاه حکمات    ادساکب  مشثوغ ثه حکمت نفشی و تم 

قعابیبی  کاه  کناذ   ایجبة مای این دالیل گونه که   اص این سو تمب  .گشدد شبمل می

نمبیاذ کاه دس    ثذیهی منتهی گشدد، تمچنب  ایجبة می  حکمت نفشی حتمبً ثبیذ ثه

ثبشذ که کلیاذ حال   وجود داشته حکمت للمی نیض ثبیذ ی  سشته قعبیبی ثذیهی 

القعبیب یاب ثاذیهیب  حکمات لملای       لملی شمشده شود. ابّدیگش مسبئل حکمت 

: 1382، ]ستحرًٖ[)که مصذا  مستقال  لقلیه است.  ،حسن لذل و قج  ـلم است

؛ 163: 1419؛ 3/461: 1370؛ 6/182: 1412؛ 1/240: 1411؛ 46: 1420؛ 77

1374 :164) 

 اهلل سااجلبنی ثااذاتت قعاابیبی اخالقاای سا اص ساانخ اوّلیااب ، فؽشیااب  و آیاات

دانذ. اگش اص اوّلیب  ثبشذ، صشف تصوس اجضاء قعیه و نسجت ثین آ   وجذانیب  می
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چیض دیگشی جض خود قعیه نیبص ناذاسد. اگاش    دو ثشای تصذی  کبفی است و ثه تیچ

اص فؽشیب  ثبشذ، ثه قیبسی ا الجته، حبظش دس رتن ا ثشای ارلاب  ثاه نساجت نیابص       

  و مفبسذ اجتمبلی لاذل و ـلام   توا  حذ وسػ آ  سا مالحفة مصبل داسد که می

داناذ، کاه ماشاد     دانست. تمچنین، ایشب  ایان قعابیب سا فؽاشی یاب وجاذانی مای      

قعابیب قیبسابتهب   »وجذانیب  حبکی اص للم حعوسی است نه فؽشیب  مصؽل  که 

ثناابثشاین،  (18/ 3: 1423؛ 48: 1420؛ 82: 1382؛ 174: 1419]سااتحرًٖ:[  ) «.ممهااب

است، اگش ملکیّ قعابیب سا دس نفاش ثگیاشیم و للام     مشاد اص فؽشی للم حعوسی 

حصولی است، اگش حبکی قعبیب سا للابؾ کنایم. ثاه چناین قعابیبیی وجاذانیب        

 گوینذ.   

گفتایم، مشثاوغ ثاه     –الم اص حعوسی و حصاولی   -آنچه که اص ممنبی فؽشی 

کبسثشد ممشفتی و ادساکی فؽش  است، ولی اص کلمب  استبد سجلبنی ثٔمذ گشایشای  

 (185 -176/ 1: 1375؛ 46ٍ  44ٍ  41: 1382)شود.  نیض فهمیذه می فؽش 

دس حسن و قج  راتی ممتقذنذ که مقصود نه « راتی»اهلل سجلبنی دسثبسة قیذ  آیت

اسات،  « لقلای »راتی ثبة ثشتب . ثلکه مشاد اص آ    راتی ثبة ایسبغوجی است و نه

کناذ.   ص خابسج دسک مای  اساتمذاد ا   ممنب که لقلْ حسن و قج  افمبل سا ثاذو   ثذین

سدّ نفشیاة اشابلشه اسات کاه لقال سا دس        ثشد  لفؿ راتی و لقلای  کبس غشض اص ثه

 (30: 1382)ستحرًٖ، داننذ.  تشخیص کبستبی نی  و ثذ خودکفب و مستقل نمی
 اهلل سبحانی بررسی دیدگاه آیت

أ. لقلی ثود  قعبیبی اخالقی و ثذاتت اوّلای آ ، کاه صاشف تصاوس اجاضاء       

تاوا    ای تصذی  کبفی ثبشذ، اص نفش مب کبمالً پزیشفته است امب راتی سا نمیقعیه ثش

ثه ممنبی لقلی دانست، چه آنکه این امش خلػ میب  مقبب ثجو  و اثجب  یاب حیاث   

شنبختی است؛ راتی نبـش ثه مقبب ثجاو  اسات اماب     شنبختی و حیث ممشفت تستی
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 لقلی نبـش ثه مقبب اثجب .

و تمذّد ادساک ممتقاذ اسات، نجبیاذ ماشصی ثاین       ة. ایشب  که ثه وحذ  لقل

تب قبیل ثبشذ تب ثشای تش کذاب ثه ؼوس جذاگبنه ثذیهیبتی سا دس نفش ثگیاشد،   شنبخت

توانذ پشتوانة تماة نفشیاب  ثبشاذ. ثاه تمجیاش دیگاش،        ثلکه ثذیهیب  ی  لقل می

که دس کل ادساکب  ثشش ا چه نفشی و چه لملی ا ثاذیهیبتی داشاته ثبشایم،       تمین

شود. امب اینکه تش دو دسته اص ادساکب  ثبیذ داسای  مشکل دوس و تسلسل مشتفك می

؛ 264: 1380)هؼلواٖ،  شاود.   ثذیهیب  مستقل ثبشنذ، ثب این ثیب  ایشب  اثجاب  نمای  

 (158: 1387هصترح، 

سو، صلی  آ  است که ثگوییم: قوة لبقلة واحذ ثاه تماب  دلیال کاه ثاه       اصاین

، ثذیهیبتی داسد. این ثذیهیب  ناه تماذاد مشخصای    مشکل دوس و تسلسل ثشنخوسد

گونه که قعابیبیی   شود. ثش تمین اسبس، تمب  داسد و نه ثه اموس نفشی ملذود می

تاش مملاولی ثاب وجاود للاتش      »و « اجتمبق و استفبق نقیعین ملابل اسات  »مبننذ 

و « لذل حٓسان اسات  »انذ، تمچنین، دو قعیة  ثذیهیِ اوّلی« ظشوستبً موجود است

انذ، حتی اگاش مفابتیم لاذل، ـلام، حسان و قاج         ثذیهیِ اوّلی« قجی  است ـلم»

 مفبتیمی نفشی ثبشنذ.

ثنبثشاین، دلیل مب این نیست کاه چاو  حکمات نفاشی ثاذیهیبتی داسد، پاس،       

حکمت لملی تم ثبیذ ثذیهیب  داشته ثبشذ تب اشکبل واسد ثبشذ. ثلکه مب اص تمب  

م که ثه صاشف تصاوس اجاضاء قعایه آ  سا     اثتذا ثذیهیبتی سا ثشای لقل قبیل تستی

 کنذ، خواه مشثوغ ثه اموس نفشی ثبشذ و خواه مشثوغ ثه اموس لملی.   تصذی  می
 

 دیدگاه برگسیده

اناذ. فشقای    اص قجیال اوّلیاب   « ـلم قجی  اسات »و « لذل حٓسن است»دو قعیة 
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ثذانیم  کنذ که قعیة اوّلی سا تللیلی ثذانیم یب تشکیجی، ملمول سا راتی موظوق نمی

 یب لشظی آ ، حمل سا راتی اوّلی ثذانیم یب شبیك صنبلی.  

اگش موظوق سا الم اص مفبتیم مابتوی و غیشمابتوی ثاذانیم، دس پای آ ، راتای      

ثود  ملمول ثشای موظوق تم الم خواتذ ثود اص اینکه جانس و فصال موظاوق    

=یمنای   ثبشذ یب تم ممنبی ثب موظوق. امب اص آنجب که موظوق دس قعابیبی اخالقای  

انذ، راتی ثود  ملمول =یمنی حٓسن و  لذل و ـلم> اص مفبتیم فلسفی و غیشمبتوی

انذ، ثه ایان ممناب    انذ، ثلکه راتی قجی > ثه این ممنب نیست که جنس یب فصل موظوق

 آینذ. می دست که اص تللیل مفهوب موظوق ثه

بب فشض مزکوس ثنبثش راتی ثبة ایسبغوجی ثود، آنهم ثه شاشؼی کاه ممنابی لا    

مزکوس ثشای آ  للبؾ شود. امب اگش راتی ثبة ایسبغوجی سا فقػ شابمل جانس و   

فصل ثذانیم، ثبص تم حسن و قج ٕ راتیِ لذل و ـلم خواتذ ثاود ولای راتای ثابة     

شود. ثه لجبس  دیگش، دس ایان صاوس ، حسان و     ثشتب  که شبمل لشض راتی می

اناذ نیابص ثاه     الصبِ ثایّن ثبشنذ، که چو   قج  لشض راتی و اص لواصب لذل و ـلم می

 انذ. تبی فو ، قعبیبی مزکوس ثذیهیِ اوّلی اثجب  و دلیل نذاسد. ثنبثش تمة فشض

حمل دس قعبیبی مزکوس نیض الم اص حمل راتی اوّلی و شبیك صنبلی است. اگش 

ثین لذل و حٔسن و ثین ـلم و قج  اتلبد مفهومی قبیل ثبشیم =یمنای راتای ثابة    

که شبمل مفبتیم فلسفی تام ثشاود>، دس ایان صاوس ،      ایسبغوجی ثه ممنبی لبب

حمل دس این قعبیب اص قجیل راتی اوّلی خواتذ ثود. امب اگش حسن و قج  سا لاشض  

راتی و الصمة ثیّن لذل و ـلم ثذانیم =یمنی راتی ثبة ثشتاب >، حمال دس قعابیبی    

مضثوس شبیك صنبلی است. دس تش صوس ، قعبیبی حبصله ثابص تام ثاذیهیِ اوّلای     

 خواتذ ثود.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 42، شماره مسلسل 3595 تابستان ،ششمسال 

 

 

 

 

 

 

145 

قعبیبی ثذیهی الم اص تللیلی و تشکیجی است. حبل، اگش حسن و قج  سا راتای  

لذل و ـلم =یمنی راتی ثبة ایسابغوجی ثاه ممنابی لابب> ثاذانیم، قعایة مضثاوس        

تللیلی است. تمچنین، اگش حسن و قج  سا لشض راتی و الصمة ثیّن لذل و ـلام  

لالوه ثش راتیب  شبمل الصمة ثیّن تام   ثذانیم و تللیلی سا ثه ممنبی لبب ثگیشیم که

ثشود، ثبص تم قعبیبی حبصله تللیلی خواتنذ ثود. امب اگش حسن و قج  سا لشظی 

راتی و الصمة ثیّن لذل و ـلم ثذانیم و تللیلی سا ثه ممنبی خبصاش ثگیاشیم کاه    

شود، دس این صوس ، قعبیبی فو  تشکیجی خواتنذ ثاود. دس   فقػ شبمل راتیب  می

 قعبیبی مزکوس ثبص تم ثذیهیِ اوّلی خواتذ ثود. تش صوس ،
 

 گیری نتیجه

« لذل حسن اسات »کم دو قعیة  این مقبله دس پی تجیین این مذّلب ثود که دستِ

انذ، چه آنکه صشف تصوس اجضاء قعیه  اص قعبیبی ثذیهیِ اوّلی« ـلم قجی  است»و 

ت صاذ   سو، دو قعایة مازکوس ثاه ساج     کناذ. اصایان   ثشای تصذی  آ  کفبیت مای 

انذ و نیبصی ثه توجیه و اثجب  نذاسنذ. حکمبی متماذدی ثاش    شب  خود ا موجّه  راتی

اوّلی ثود  احکبب اخالقی تصشی  داسنذ، ثب این تفبو  که حکمبی متقذب ثیشتش ثه 

انذ امب ممبصشا  اص نوق ثذاتت قعبیبی اخالقی تم ثلث  اصل ثذاتت توجه داشته

 انذ. کشده

یش اص او ثش این ثبوسنذ کاه تماة خشدمناذا  لابلم     حکیم التیجی و حکمبی پ

حسن و قج  ثشخی افمبل سا قجول داسنذ، مبننذ اینکه لذل خوة است و ـلام ثاذ   

تابی دیان    است. آنهب خاوثی یاب ثاذی ایان افمابل سا اص ساه دساتوستب و تاذایت       

اص پزیشناذ.   انذ، صیشا افشاد کبفش و منکش دین نیض چنین احکبمی سا می نیبوسده دست ثه

تاب   است، چو  کسبنی مبننذ ثچه  سویی، این احکبب ثب فکش و نفش تم حبصل نشذه
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کننذ. افضو  ثش این، دس ؼول  که اتل نفش و تأمل نیستنذ چنین احکبمی سا دسک می

سا سشان نذاسیم که ثاب احکابب فاو  مخبلفات       تبسیخ صنذگی ثشش تیچ قوب و ملتی

 انذ. و ثذیهی کشده ثبشنذ. نتیجه آنکه این قعبیب ظشوسی

« ـلام قجای  اسات   »و « لذل حٓسن است»اص منفش شهیذ صذس، قعبیبیی مبننذ 

انذ، یمنی دس این قعبیب موظوق مقیذ ثه قیذ ملمول للبؾ  ظشوسی ثششغ ملمول

سو، ملمول ثبلعشوسه ثشای موظوق حبصل است، دسست مثل اینکه  شود. اصاین می

یقینی و ثلکه ثذیهی اسات، چاه آنکاه    این قعیه «. انسب ِ ـبلم ـبلم است»ثگوییم 

ایام. ثنابثشاین، ناولی     ملمول سا اص اثتذا دس موظوق اخز کشده و مفاشوض گشفتاه  

شاهیذ صاذس دیاذگبه      سو، و تکشاس دس قعیه شکل گشفته اسات. اصایان   گویی تمب 

ملق  اصفهبنی مجنی ثش مشهوسی ثود  قعبیبی اخالقای سا ثاب قبؼمیات تمابب سدّ     

 کنذ. د  آنهب دفبق میکشده، اص اوّلی ثو

تابی فؽاشی انساب  ثاه اماوس       شهیذ مؽهشی، لالوه ثش اینکه ثه وجود گاشایش 

دانذ =یب  اخالقی ارلب  داسد، للم ثه احکبب اخالقی سا تم اص سنخ للم حصولی می

 اص قجیل اوّلیب ، یب فؽشیب  و یب وجذانیب > و تم اص سنخ للم حعوسی.

داناذ. اص   قی سا ثذیهیِ لقل لملی میمشحوب مهذی حبئشی اصول قعبیبی اخال

اص مساتقال  لقال   « ـلم قجای  اسات  »و « لذل حسن است»نفش ایشب ، قعبیبی 

انذ و دیگش قعبیبی اخالقی نیض دس نهبیت ثه تمین دو قعیة اصلی و ثنیبدین  لملی

انذ ناه   آینذ. این قعبیب تش چنذ تشکیجی می شمبس گشدنذ و اص فشولب  این دو ثه ثشمی

انذ، یمنای ثاب صاشف شانبخت ممنابی       شب  ثذیهی ی، امّب ثه جهت اوّلی ثود تللیل

و تمچنین شانبخت تصاوسی ساثؽاة میاب  آ  دو، لقال      « حسن»و ممنبی « لذل»

کنذ و ثشای فهم آ  ثه خبسج اص قعایه و توسال ثاه     انسب  ثه خوثیِ لذل حکم می
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 ثشتب  نیبص نذاسد.  

اصول اخالقی سا فؽشی و نیاض للام   اهلل جوادی، افضو  ثش آنکه گشایش ثه  آیت

دانذ؛ ثش این ثبوسنذ که ثاب للام حصاولی تام      ثه آنهب سا اص سنخ للم حعوسی می

توا  ثه آنهب ممشفت پیذا کشد کاه دس ایان صاوس ، قعابیبی اخالقای اص ناوق        می

ثذیهیِ اوّلی و نیض تشکیجی خواتنذ ثود. ملمول دس این قعبیب راتیِ موظوق اسات،  

نیابص اص   اتی التجبسی یب شاجیه ثابة ثشتاب ، و چاو  ثاذیهی و ثای      ولی ثه ممنبی ر

 گشدد. استذالل است، الصب ثیّن شمشده می

اهلل مصجبح حٔسن لذل و قج  ـلم و نیض ثبیستگی لذل و نجبیستگی ـلم سا  آیت

دانذ. ؼج  نفش ایشب ، ملمول دس قعابیبی مازکوس ثبیاذ     ثذیهیِ اوّلی و تللیلی می

لشظی آ ، چه آنکه ملمول جاضء مفهاوب موظاوق اسات.      راتیِ موظوق ثبشذ نه

حمل دس این قعبیب راتی اوّلی است، چو  موظوق و مفهوب اتلبد مفهومی ثب تام  

اناذ، صیاشا مفهاوب ملماول اص تللیال مفهاوب        داسنذ. تمچنین، این قعبیب تللیلای 

آیذ. و چو  صشف تصوس اجضاء این قعبیب ثشای تصاذی  آنهاب    می دست موظوق ثه

 ثبشنذ.   کنذ، پس، ثذیهیِ اوّلی نیض می ت میکفبی

اهلل سجلبنی ثش این ثبوس است که تماة مسابئل حکمات نفاشی دس ماوسد       آیت

است، صیشا حکمت لملای نیاض اص مقولاة للام و       مسبئل حکمت لملی نیض جبسی

ادساک و ثشخبسته اص تمب  لقل واحذی است که حکمات نفاشی اص آ  ثشخبساته    

آیاذ کاه    سلسله مؽبلت ثذیهی منتهی نگشدد، الصب می  ه ی است. اگش ادساکب  مب ث

نهبیت پیش سود و حتی ی  مسئله نیض ثشای انسب  مملاوب   انذیشه و استذالل تب ثی

نگشدد. حبل، ثذاتت قعبیبی اخالقی یب ثه سجت اوّلی ثود  آنهبست، چو  صشف 

چیاض   تصوس اجضاء قعیه و نسجت ثین آ  دو ثشای تصذی  کبفی اسات و ثاه تایچ   
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دیگشی جض خود قعیه نیبص نذاسد، یب ثه جهت فؽشی و وجاذانی ثاود  آنهبسات.    

 توانذ للم حعوسی ثبشذ و تم للم حصولی. مشاد اص فؽشی تم می

تبی مزکوس و تللیل دقی ِ ثشخی اقسبب قعابیب، ثاه ایان     ثب ثشسسی تمه دیذگبه

جیال  اص ق« ـلام قجای  اسات   »و « لاذل حٓسان اسات   »نتیجه سسیذیم که دو قعیة 

کنذ که قعیة اوّلی سا تللیلی ثذانیم یاب تشکیجای، ملماول سا     انذ. فشقی نمی اوّلیب 

 راتی موظوق ثذانیم یب لشظی آ ، حمل سا راتی اوّلی ثذانیم یب شبیك صنبلی.  
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 کتابناهه

اهلل  تحمٍقك سقدٍذ یاٌقذ، لقک: م آثقى  ٌقى       الطفر: الوٌطاك،  (1404عثذاهلل ) تن سٍنا، حسٍن اتن -

 شً النجفً. المرع

لک: م آة  التشاّ٘ي المرطؼٔ  ٖ ضشح تجشٗذ الؼمرئذ السرطؼٔ، (1382اسآر تادي، محمذجدفر ) -

 االعالم االسالمً.

حسن و لقث  عمیقً و لاعقذو    » (1377ق   1376اصفهانً، محمذحسٍن و صادق الرٌجانً ) -

 .14ق  13ش  ًمذ ٍ ًظش،، «مالیمه

ً    ساٗٔ  ٖ ضاشح الىفرٗأ،  ًْرٗٔ الذ (1374اصفهانً، محمذحسٍن ) - یاده  تحمٍقك رماقاق لیق

 ماینذرانً، لک: سٍذالشهذاء.

تحمٍقك سقٍذاحمذ حسقٍنً،     لَاػذ الوشام  ٖ ػلن الىالم، (1406الذٌن مٍثک ) تحرانً، کمال -

 اهلل المرعشً النجفً. ، لک: م آثى  ٌت2چ

و ارشقاد   تهقراق: ویار  ررننق    حىا٘ن الّ٘جاٖ،    ةی نیاذ  (1374جمدً ای نوٌسنذگاق ) -

 اسالمً.

 ، اسراء.2چ حمَق ةطش، فلسف  (1377جوادي  میً، عثذاهلل ) -

، لقک:  40یاده و دٌگقراق، چ  تحمٍقك محمذحسقٍن رقال     الح٘رٓ، هفرت٘ح (1391) قققققققققق -

 اسراء.

 ، لک: اسراء.6پور، چ تحمٍك محمذرضا مصطفً اًتظرس ةطش اص دٗي، (1389)الف قققققققققق -

، 5تحمٍك سدٍذ تنذعیً، چ ضىَ رٖٗ ػمل دس پشتَ ًْضت حسٌٖ٘، (1388لف)ا قققققققققق -

 لک: اسراء.

اهلل ریلقً،   تحمٍك حسقٍن اشقررً و رو    تفس٘ش لشآى وشٗن،تسنٍک:  (1389)بقققققققققق  -

 ، لک: اسراء.2چ
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تحمٍققك محمذرضققا  تفساا٘ش هَضااَػٖ لااشآى:  طااشت دس لااشآى،   (1384) قققققققققققق -

 راء.، لک: اس3پور، چ مصطفً

تحمٍقك حسقٍن    تفس٘ش هَضَػٖ لشآى: هتردٕ اخاالق دس لاشآى،   (1387)الف  قققققققققق -

 ، لک: اسراء.6شفٍدً، چ

 لک: اسراء. ضٌرسٖ دس لشآى، تفس٘ش هَضَػٖ لشآى: هؼش ت (1387)ب  قققققققققق -

 ، لک: اسراء.5پور، چ تحمٍك محمذرضا مصطفً ضٌرسٖ، دٗي (1387)ج قققققققققق -

 ، لک: اسراء.3[، تحمٍك حمٍذ پارسانٍا، چ1/1]ج  سح٘ك هختَم (1386) قققققققققق -

 ، لک: اسراء.19تحمٍك محمود لطٍفً، چ صى دس آٌِٗ جور  ٍ جال ، (1388)ب  قققققققققق -

 ، لک: اسراء.5تحمٍك عثاس رحٍمٍاق، چ سشچطؤ اًذٗطِ، (1386) قققققققققق -

، تهراق: مؤسسى پژونشً ح مت 2چ ػولاٖ،  ّرٕ ػمل ورٍش (1384حائري ٌزدي، مهذي ) -

 و ریسفه اٌراق.

، لقک: مؤسسقه  مویشقً و    2چ ّار،  هؼش ات ةطاشٕ: صٗشسارخت    (1390یاده، محمذ ) حسٍن -

 .پژونشً امام خمٍنً

 تملیقاة تقا  ًْج الحك ٍ وطاف الصاذق،    (1982ٌوسف ) تن الذٌن حسن حیًّ ]عالمه[، جمال -

 اب الیثنانً.اهلل حسنً ارموي، تٍرو : دارال آ عٍن

 ، لک: تٍذار.5چالجَّش الٌض٘ذ،  (1371) قققققققققق -

تحمٍك رارسً حسوق، لقک:  المَاػذ الجل٘ٔ  ٖ ضشح الشسرلٔ الطوس٘ٔ،  (1412) قققققققققق -

 مؤسسى النشر االسالمً.

 لک: انآشارا  کآثً نجفً. ضشح هطرلغ االًَاس  ٖ الوٌطك، تا[.  محمذ ]تً الذٌن محمذتن لطة -

تحشٗاش المَاػاذ الوٌطم٘أ  اٖ ضاشح الشسارلٔ        (1384محمقذ )  تقن  الذٌن الرایي، محمذ طةل -

 ، لک: تٍذار.2تصحٍ  محسن تٍذاررر، چالطوس٘ٔ، 

 ، لک: المرکز الدالمً الذراسا  االسالمٍى.2چااللْ٘رت،  (1411السثحانً، جدفر ) -

 .ام صادقلک: مؤسسه امسسرلٔ  ٖ التحس٘ي ٍ التمت٘ح،  (1420) قققققققققق -
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 .لک: مؤسسه امام صادقسسرئل ٍ همرالت،  (1423) قققققققققق -

 لک: مرکز مذٌرٌت حویو عیمٍه.ةحَث  ٖ الولل ٍ الٌحل،  (1370) قققققققققق -

 .لک: مؤسسه امام صادق  هذخل هسرئل جذٗذ دس ػلن والم، (1375)قققققققققق  -

 االضواء. تٍرو : دار ةؼِ،هصردس الفمِ االسالهٖ ٍ هٌر (141)قققققققققق  -

 .لک: مؤسسه امام صادق هفرّ٘ن المشآى، (1412) قققققققققق -

نگقارش عیقً رتقانً     ّرٕ اخاالق جارٍداى،   حسي ٍ لتح ػملٖ ٗر پرِٗ  (1382) قققققققققق -

 گیپاٌگانً، لک: مؤسسه امام صادق.

مً اٌراق، درآر اول[، ]در: مٍراث اسال الخالصٔ  ٖ ػلن الىالم (1373الذٌن ) سثزواري، لطة -

 عیً ترجً، لک: کآاتخانه  ٌت اهلل مرعشً نجفً. تحمٍك رضا مخآاري و ٌدموب

تحمٍك نجفمیً حثٍثً، تهراق، دانشقگاه   ضشح االسورء الحساٌٖ،  (1372سثزواري، مالنادي ) -

 تهراق.

 فلسذف  سشضات ول٘ات ٍ ضاشٍست: پشٍّطاٖ دس      (1388سیٍمانً امٍري، عس ري )الف  -

 : درآر تثیٍغا  اسالمً.لک هٌطك،

 ضذارا  ضٌرسٖ اص ًظش حضشت استرد هصاترح ةاِ    هٌطك ٍ ضٌرخت (1388)ب  قققققققققق -

 لک: مؤسسه  مویشً و پژونشً امام خمٍنً. ضٌرسٖ ػلَم، سٍش

تصحٍ  نانري   [،2]ج  هجوَػِ هصٌفرت ض٘خ اضشاق (1375الذٌن ٌحًٍ ) سهروردي، شهاب -

 یسفه اٌراق.کرتن، تهراق: انجمن ح مت و ر

تحمٍك سٍذاحمذ حسٍنً، لک: موسسقى النشقر    الزخ٘شٓ  ٖ ػلن الىالم، (1411سٍذمرتاً ) -

 االسالمً.

اسضاارد الطاارلت٘ي الااٖ ًْااج  (1405الققذٌن ممققذاد ]راضققد ممققذاد[ ) سققٍوري حیّققً، جمققال -

 اهلل مرعشً نجفً. مهذي رجائً، لک: کآاتخانه  ٌت تحمٍك سٍذ الوستشضذٗي،

 ، لک: انوار الهذي.2چ حك ال٘م٘ي  ٖ هؼش ٔ اصَ  الذٗي، (1424هلل )شثر، سٍذعثذا -

، تهقراق:   تحمٍك حسٍن ضٍائى ترتآقى  االضشاق، ضشح حىؤ (1372الذٌن ) شهریورى، شمس -
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 مؤسسه مطالدا  و تحمٍما  ررننگى. 

تصقحٍ  احمقذ ررٌقذ     ًْرٗٔ االلذام  ٖ ػلن الىالم، (1425عثذال رٌک ) شهرسآانً، محمذتن -

 زٌذي، تٍرو : دارال آة الدیمٍى.م

،  4چ الحىؤ الوتؼرل٘أ  اٖ االسافرس االسةؼأ،     (1410اترانٍک ) صذرالذٌن شٍرایي، محمذتن -

 تٍرو : دار احٍاء الآراث الدرتً.

[، تمرٌر حسقن عثذالسقاتر،   8]ج  ةحَث  ٖ ػلن االصاَ   (1417صذر، سٍذمحمذتالر )الف  -

 تٍرو : الذار االسالمٍى.

[ تمرٌر سٍذمحمود ناشمً شانرودي، 4]ج  ةحَث  ٖ ػلن االصَ ، (1417)ب قق قققققققق-

 داٌرو المدارف رمه اسالمً.  مؤسسة، لک: 3چ

 تمرٌر محمذاترانٍک انصاري اراکً، تٍرو : دارالآدارف. جَاّش االصَ ، (1415) قققققققققق -

ک: م آقة االعقالم   تمرٌر سٍذکاظک حسٍنً حائري، ل هترحج االصَ ، (1408)قققققققققق  -

 االسالمً.

، لقک:  2ترجمه و تصحٍ  مهذي لوام صقفري، چ  ةشّرى، (1387طثاطثاًٌ، سٍذمحمذحسٍن ) -

 توسآاق کآاب. 

 ، لک: درآر انآشارا  اسالمً.5چ الو٘ضاى  ٖ تفس٘ش المشآى، (1417) قققققققققق -

راق: دانشگاه تصحٍ  مذرس رضوي، ته اسرس االلتترس، (1361طوسً، خواجه نصٍرالذٌن ) -

 تهراق.

 ، تٍرو : دار االضواء.2چ تلخ٘ص الوحصل،  (1405) قققققققققق -

لقک: مؤسسقه  مویشقً و     ضٌرساٖ،  ةاذْٖٗ ٍ ًماص آى دس هؼش ات    (1389عاررً، عثاس ) -

 پژونشً امام خمٍنً.

ضٌرختٖ  سئرل٘سن هؼش ت  ربیرةهطرةمت صَس رٌّٖ ةر خرس : پشٍّطٖ  (1388) قققققققققق -

 اسالمً. انذیشةتهراق: پژونشگاه ررنن  و  ضٌرخت،ٍ اسصش 

ً   اضشاق الالَّت  ٖ ًمذ ضشح ال٘ارلَت،  (1381عمٍذالذٌن ) عثٍذلً، سٍذ - اکثقر   تحمٍقك عیق
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 ضٍاًٌ، تهراق: مٍراث م آوب.

، 2تحمٍك محمذصقادق الرٌجقانً، چ   اٗوارى،  سشمبیةمالعثذالریاق،  (1364رٍاض النٍجً ) -

 تهراق: الزنراء.

 تهراق: ساٌه. گَّش هشاد، (1383) قققققققققق -

 .لک: مؤسسه امام صادق ،اخالق فلسف  جزوة (تا الرٌجانً، صادق )تً-

ّارٕ   پشٍّص فصلنیا ، «اي در تحیٍد الزاما  اخاللً و عمیً نظرٌه» (1386) قققققققققق -

 .7ش   ،3س اصَلٖ،

 ، تهراق: سروش.3چ اخالق، فلسف  (1388ذرسً، محمذرضا )م -

تحمٍققك و نگققارش  ًمااذ ٍ ةشسسااٖ هىرتااب اخاللااٖ، (1384مصققثا  ٌققزدي، محمققذتمً ) -

 .احمذحسٍن شرٌفً، لک: مؤسسه  مویشً و پژونشً امام خمٍنً

 لک: در راه حك. تؼل٘مٔ ػلٖ ًْرٗٔ الحىؤ، (1405) قققققققققق -

تحمٍك محسن غروٌاق، لک: مؤسسقه  مویشقً و    ضشح ةشّرى ضفر، (1384)الف  قققققققققق -

 .پژونشً امام خمٍنً

تحمٍقك محمذحسقٍن اسق نذري، لقک: مؤسسقه       اخالق دس لاشآى،  (1384)ب  قققققققققق -

 . مویشً و پژونشً امام خمٍنً

 ، تهراق: شرکت چاج و نشر تٍن المید.4چ آهَصش  لسفِ، (1383) قققققققققق -

 ، تهراق: اطالعا .3چ دسٍس  لسفِ اخالق، (1373) قققققققققق -

تحمٍك و نگارش احمذحسٍن شقرٌفً، تهقراق: شقرکت     اخالق، فلسف  (1381) قققققققققق -

 المید. چاج و نشر تٍن

 .، لک: مؤسسه  مویشً و پژونشً امام خمٍن5ًچ ةٌ٘رد اخالق، (1387مصثا ، مجآثً ) -

و  26و  22و  20و  17و  16و  15و  13و  6و  4و  3]ج هجوَػِ آحارس مطهري، مرتاً،  -

 .1388و  1387[ تهراق: صذرا. 27

 ، لک: مؤسسى النشر االسالمً.2رضا رٍاضً، چ تدیٍك غالم الوٌطك، (1423مظفر، محمذرضا ) -



 

 

 

 
 

 
 

 بداهت قضایای اخالقی در اندیشة اسالمی
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تهراق: پژونشقگاه   ،فلسف  غ ب و فلسف  اسالایهترًٖ اخالق دس  (1380مدیمً، حسن ) -

 اسالمً. انذیشةررنن  و 

 ، لک: الشرٌف الرضً.2، چال٘رلَت (1363نوتخت، اتواسحاق اترانٍک ) -


