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دیدگاه شهید مطهری درباره اخالق مبتنی بر نظریه اعتباریات
تاريخ دريافت4934/4/7 :

تاريخ تأييد4934/3/41 :

سیدمحمد باقر میرصانع*

*

تبیین اعتباریات و لوازم آنها ،از مباحثی است که با اشارات مرحوم کمپانی و
تفصیالت عالمه طباطبائی جانی تازه یافت .با توجه به تأثیرات مهم این بحث بر
علومی چون فقه ،اصول فقهه ،کهالم و اقهالال ،زم اسهت به ان بهیش از پهیش
پرداقته شود .مقاله سعی دارد لوازم ادراکات اعتباری را در مبانی علم اقالال بها
تأکی بر دی گاههای شهی مطهری تبیین و بررسی کن  .شهی مطهری بیش از هر
چیز ،دو موضوع از موضوعات ادراکات اعتباریِ مرتبط با علهم اقهالال را تبیهین
کرده است :یکی است ل به اقالقیات و اعتباریات در علوم حقیقهی ،و دیگهری
بحث نسبیت اقالال .شهی مطهری است ل بهه اعتباریهات را در علهوم حقیقهی
نمیپذیرد .ایشان در رد نسهبیت اقالقهی ،بها تبیهین مهن علهوی و مهن سهفلی،
راهکاری ج ی معرفی میکن ؛ امها عالمهه طباطبهائی در تفسهیر المیهزان مسهیر
دیگری میپیمای که هم نسبیت را از اقالال دور میسازد و هم به اشکا تی کهه
به شهی مطهری وارد است ،دچار نمیشود.

واژگان کلیدی :ادراک اعتباری ،اعتباریات ،شهی مطهری ،عالمهه طباطبهائی،
فلسفه اقالال.
* دانشجوی دکتری فلسفه اخالق دانشگاه قم و پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث.
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مقدمه

هرچن توجه به ادراکهات اعتبهاری در آثهار قه مای شهیعه قابه رتیهت اسهت،

4

نخستین عالمی که این مبحث را به صورت منسجم و تحت همهین عنهوان احیها
کرد ،عالمه طباطبائی است .البته جرقههای مرحوم کمپهانی را در ایهن امهر نبایه
نادی ه گرفت و بهیقین عالمه طباطبائی متأثر از ایشان به طرح اعتباریات پرداقتهه
است .توجه عالمه طباطبائی به این بحهث و تشهریح برقهی لهوازم آن ،ادراکهات
اعتباری را جان تازهای بخشی و آن را بر میز کار محققان و پژوهشگران قرار داد.
فارغ از اقتالفاتی که در قود مبحث ادراکات اعتباری مطرح است ،تطبیق این
مبحث و لوازم پذیرش آن در علومی چون اقالال ،کالم و اصول فقه ،قود محه
بحث و نزاع واقع ش ه است .اِعمال لوازم ادراکهات اعتبهاری در ایهن علهوم ،بهه
احتمال فراوان به تغییر پرداقت به مباحث ،نحوه است ل و حذف برقی مباحث
از آن علوم میانجام  .برای مثال ،علم کالمی را فرض کنیه کهه در آن از قاعه ه
لطف بحثی نباش یا اینکه ع الت در ق اون به صهورتی ج یه تبیهین شهود یها
اینکه از حسن و قبح برای اثبات وجوب انجام افعالی برای ق ا استفاده نشود.
شهی مطهری از نخستین شاگردان عالمه طباطبائی است که به شرح ،بررسهی
و نق ادراکات اعتباری و لوازم آن در علومی چون کالم و اقالال پرداقته اسهت.
شهی مطهری در کتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم ذیه مقالهه ششهم ،رویکهردی
شارحانه را بر این بحث اتخاذ کرده است؛ رویکردی که در کتهاب عمدل الیم بهه
تبیهین و توجهه دادن بههه لهوازم ایههن ندریهه تبه ی شه ه و در مقالهه «اقههالال و
جاودانگی» به نق و تکمی این ندریه انجامی ه است.

 .9نک :علماله ی ،بیتا ،ج2 :9؛ ج111-179 :2؛ کمپانی ،9771 ،ج.971-991 :7
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تبیین دستاوردها و نوآوریهای شهی مطهری در این بحث ه که بهه صهورت
حاشیه بر مباحث عالمه طباطبائی مطرح ش ه است ه ضروری به ندهر مهیرسه ؛
زیرا مبحثی که به صورت گسترده میتوان ه یا به احتمهال زیهاد بتوانه ه علهوم
یادش ه را دستخوش تغییر قرار ده  ،بایه از طهرف محققهان ایهن علهوم مهورد
تحقیق ،بررسی و نق قرار گیرد .مق مه تحقیق نیز دریافتن این ندریه از صهاحبان
و شارحان اصلی آن است .بیگمان عالمه طباطبائی و شهی مطههری ،صهاحبان و
شارحان اصلی این مبحث در دوره معاصر به شمار میرون .
در این مقاله میکوشیم تبیین ها ،دستاوردها و نوآوریهای شههی مطههری در
این مبحث معطوف به علم اقالال مورد بررسی و نق قرار گیرد .بهه دلیه اینکهه
مطالب شهی مطهری در این مبحث ،حاشیهای بر کلمات عالمه به شمار میآیه ،
در بحث از کلمات عالمه نیز کمک قواهیم گرفهت .رویکهرد ایهن مقالهه بیشهتر
معطوف به مباحث کلی اقالال است؛ لذا به تأثیرات قُرد این مبحهث در اقهالال
عملی و کاربردی نمیپردازیم و از میان تأثیرات این بحث ،به دو بحث اسهت ل
به اقالقیات و نسبیت اقالقی قواهیم پرداقت.
ادراکات اعتباری و اخالق

در این قسمت ابت ا شرحی مختصر از ادراکات اعتباری ارائه میکنیم و سپس بهه
نحوه ارتباط این ادراکات با اقالال میپردازیم.
«اعتبار» به گونههای مختلف تعریف ش ه است 4که در حقیقت بهه یهک معنها
بازمیگردد و آن توسعه در مصادیق یک مفهوم حقیقی به مصادیق جعلی ،به دلی
 .9نک :کمپانی ،9771 ،ج991 :7؛ طباطبهائى951 :9787 ،؛ 9128ال711 :؛ بهیتها ،ج99 :9؛
مطهرى ،9781 ،ج.512 :95
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ترتیب دادن یک سلسله آثار بهر آن مصهادیق جعلهی اسهت (آمل ی الریج نیی رر

طبنطبنئی .)452 8811 ،به این مصرع از غزل معروف حافظ توجه کنی « :سهتارهای
ب رقشی و ماه مجلس ش » .ستاره و ماه ،دو مفهوم حقیقی هستن کهه مصهادیق
حقیقی دارن  .در اینجا محبوب نیز به عنوان مصه اال جعلهی سهتاره و مهاه قهرار
گرفته است و این دو مفهوم توسهعه مصه اقی پیه ا کهردهانه  .هه ف از توسهعه
مصادیق نیز ایجاد وج در مخاطب در قصوص زیبایی و جلوهگهری معشهوال و
محبوب است .این مثال مربوط به اعتباریات شعری است .در اعتباریات اجتماعی
نیز با ان کی تفاوت به همین قهرار اسهت .ع هو به ن شهما در ملکیهت حقیقهی
شماست؛ اما وقتی وسیله ای را قری اری میکنی  ،شما را مالک آن میدانن  .ایهن
ملکیت اعتباری و به قراردادههای اجتمهاعی وابسهته اسهت .در واقهع ملکیهت در
وسای و اشیاء ،مص اال جعلی ملکیت حقیقهی اسهت .هه ف از ایهن توسهعه در
مص اال نیز برقراری و ندمِ روابط اجتماعی درباره حق تصرف در اشیاء است.
همان طور که متوجه ش ی  ،در اعتبارات شعری این توسعه در مص اال ،گهذرا
و سطحی است و لزوماً قاب قبول برای همه نیست و بهراحتی محبوبی را که بهه
ماه تشبیه ش ه ،میتوان مص اال شب دیجور کرد؛ اما در اعتبهارات اجتمهاعی کهه
اساس روابط اجتماعی است و به دلی ندمِ آن اعتبار ش ه است ،ثبات و پهذیرش
همگانی آن ،زمه تحقق ه ف آن است.
حاص اعتبار ،شک گیری مفاهیمی با عنوان «ادراک اعتباری» یها «اعتباریهات»
است .اسهتعمال ملکیهت در مصهادیق جعلهی بهه حه ی زیهاد اسهت کهه سهبب
شک گیری مفهوم ملکیت اعتباری ش ه است .این ملکیت معمو ً مطلهق بهه کهار
میرود و قی اعتباری به آن اضافه نمیشود .در اعتبارات شهعری معمهو ً مفههوم
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ج ی شک نمیگیرد؛ زیرا غرض گوین ه در مخفی کردن تفاوت مهاه حقیقهی و
جعلی است؛ ولی در اعتباریات عملی ،غرض انتقال برقی آثار ملکیت حقیقی به
مص اال جعلی برای ایجاد ندم ثابت و همگانی است.
افزون بر اعتباریهات شهعری و اجتمهاعی ،اعتبهارات عملهی نیهز وجهود دارد؛
اعتباراتی که افراد برای انجام افعال قود از آن کمک میگیرن  .نخستین اعتبهاری
که انسان جع می کن و در هر فعلی که از انسان صهادر مهیشهود ،وجهود دارد،
اعتبار «بای یا وجوب» است (مطهری رر طبنطبنئی ،8832 ،ج891 4؛ مطه ر،8819 ،،

ج .)299 7ادراک اعتباری دیگری که زایی ه همین مفهوم است« ،حسن و قبح» یها
همان قوبی و ب ی است (مطه ری رر طبنطب نئی ،8832 ،ج899 4؛ مطه ر،8819 ،،

ج.)748 88
ساقتن اعتبار در نفس انسان ب ین شهک اسهت :در مرحلهه نخسهت ،انسهان
نیازی یا رسی ن به کمالی را در وجود قود درک میکن و به این نتیجه میرسه
که جز با انجام افعال ارادی ،آن نیاز برطرف نمیشهود و کمهال مطلهوب حاصه
نمی گردد .در مرحله دوم پس از تصور فع و تص یق به فای ه و شوال اکیه  ،بهه
مرحلهای میرس که بای اراده در او شک بگیرد .معتق ان بهه ادراکهات اعتبهاری
بر آنان که در اینجا نخستین اعتبار عملی که در با گفته ش  ،شک مهیگیهرد و
انسان رابطه قود را با آن فع  ،مص اقی جعلی برای رابطهه وجهوب و ضهرورت
قارجی میگیرد که همان «بای اعتباری» است و سهپس اراده مهیکنه و فعه را
انجام میده .
اساس علوم عملی نیز بر معرفی اعتباراتی است که برای رفع نیازها و رسهی ن
به کما ت احتیاج است .به همین دلی است که این علوم پهر از بایه و نبایه و
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حسن و قبح است که اساس آنها به طور قالصه تشریح ش  .بر این مبنها ،عالمهه
طباطبائی و شهی مطهری معتق ن علم اقالال که از علهوم عملهی اسهت ،علمهی
اعتباری است (مطهر ،8819 ،،ج707 88؛ ج.)37 3
توجه و التزام به لوازم اعتباری

از میان آثار و لوازم ادراکات اعتباری ،به لوازمی اشاره میکنیم که مرتبط با اقالال
است .در صورت پذیرفتن این لوازم ،بایسته است در نوع نگاه و روش تحقیق در
علم اقالال تغییراتی حاص شود که پس از بررسی اجمالی لوازم ندریه ادراکهات
اعتباری به آنها قواهیم پرداقت.
 .1ماهیت نداشتن اعتباریات

ادراکات اعتباری ماهیت ن ارن ؛ یعنی اموری نیستن که در قارج متلهبس بهه
وجود شون (مطهر ،8819 ،،ج .)299 7به همین دلی  ،قوب و ب  ،بای و نبایه و
ف ای و رذای  ،تحت هیچیک از اعراض و جهواهر قهرار نمهیگیرنه  .ادراکهات
اعتباری ساقته ذهن ما هستن ؛ نه از وجودات قارجی اقذ مهیگردنه و نهه در
قارج موجود می شون  .البته در قارج اثر عملی دارن  ،که همان مهالک صه ال و
کذب یا به عبارت بهتر ،روایی و ناروایی آنهاست.
برقی گزارهها و الزامات اقالقی را در قارج ه به نحوی از وجهود ه موجهود
میدانن (یک آملی الریجنیی .)8813 ،ندریه این محققان در تقاب با ندریه ادراکات
اعتباری است؛ اما ندریه مشهور علما که ق ایای اقالقی را از احکام عق عملهی
می دانن  ،بهتنهایی مشعر به ماهیت داشتن یا ن اشتن گزارههها و مفهاهیم اقالقهی
نیست؛ البته شهی مطهری آنها را هم قای به اعتباریت گزارههای اقالقی میدان
(مطهر ،8819 ،،ج.)748 88
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گزارههای اقالقی ،انشائیاتی هستن که آدمی صرفاً بهه دلیه برقهی نیازههای
جسمانی و روحانی ،و به دلی رسی ن به یکسری کما ت ،جع و انشا مهیکنه .
این انشائات ماورای تأثیری که در اعمال و ارادههای انسان مهیگذارنه  ،تحققهی
ن ارن و به همین دلی  ،امری که وجود ن ارد ،به تبع ،ماهیت نیز نخواه داشت.
 .2مالک صدق

ماهیت ن اشتن ادراکات اعتباری ،به معنهای عه م امکهان سهنجش روایهی یها
ناروایی آنها نیست .همان طور که در تعریف ادراک اعتباری بیان کهردیم ،اعتبهار،
توسعه در مصادیق مفهومی حقیقی است ،به دلی ترتّب آثاری قاص؛ حال همان
آثار ،مالک سنجش ادراکات اعتباری است .ادراک اعتباری اگر آثار عملهی داشهته
باش و لغو نباش  ،ادراکی روا و صادال است و در صورتی کهه لغهو باشه و اثهر
ن اشته باش  ،ناروا قواه بود (همنن .)780
اگر فردی از پیش قود ،قویشتن را رئیس ب ان و این ریاسهت جعلهی اثهری
ن اشته باش  ،این اعتبار لغو قواه بود؛ اما اگر ریاستی را که او برای قود جعه
کرده ،دیگران هم بپذیرن و مثالً به همهین دلیه از او پیهروی کننه  ،ایهن جعه
ریاست روا قواه بود؛ زیرا اثر عملی یافته است.
عالمه طباطبائی و شههی مطههری حهول مهالک روایهی و نهاروایی ادراکهات
اعتباری ،بیش از آنچه گذشت ،مطلبی ارائه نکردهان  .مهیتهوان همهین مهالک را
تبیین کرد و با دقت در جزئیات آن ،به تفصیالت بیشتری درباره آن رسی .
اعتبارات اقالقی طبق این ندریه ،زمانی روا و صادال قواهن بود که اثر عملی
بیابن ؛ اما مندور از اثر عملی یا ع م لغویت چیست؟ با توجه به مثالی که در چن
سطر پیش آم  ،شای به ذهن قطور کن همینکه اعتبار مورد توجه و عم قهرار
بگیرد ،کافی است؛ اما این اثر عملی ب اهتاً مردود است .اگر قومی اعتبار کنن کهه
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«ظلم قوب و الزامی است» و ب ان نیز عم کنن  ،آیا این اعتبار ،روا قواه ش ؟
به ندر بای قی «مفی بودن» را نیز به اثر عملی اضافه کرد؛ به این معنا که اعتباری
روا و صادال است که «اثر عملی مفی » داشته باش  .بای عم به ادراک اعتبهاری،
احتیاجی را رفع و کمالی را حاص کن تا بتوان آن را روا و صادال دانست.
طبق آ نچه تا به اینجا به آن رسی یم ،الزام و گزاره اقالقهی ،رواسهت کهه اثهر
عملی مفی داشته باش  .طبق این برداشت بای معتق ان به این ندریه را در اقالال،
غایتگرا دانست؛ زیرا روایی گزاره اقالقی را بهه اثهری کهه مهیگهذارد ،وابسهته
ساقتهان .
 .3ثابت نبودن اعتباریات در انواع مختلف آن

ع م ثبات و تغییر در همه اعتباریات ممکن و در بیشهتر مهوارد محقهق اسهت
(مطهر ،8819 ،،ج .)894 3اگر چیزی وجود قارجی ن اشت و ساقته و پرداقتهه
ذهن آدمی بود ،امکان تغییر در آن محاله قواه بهود .همهین امهر سهبب شه ه
معتق ان بهه ادراکهات اعتبهاری در اقهالال بهرای اثبهات جهاودانگی آن چهارهای
بین یشن  .در بخش بع مفص به این موضوع قواهیم پرداقت.
بای توجه داشت تغییر ادراکات اعتباری ممکن است ،اما ضروری نیسهت .بها
توجه به مبادی اعتباریات ،امکان وجود اعتبار ثابت نیز فراهم میشود؛ به این معنا
که اگر نیاز واح یا ه ف ثابت یافت شود که تنها یهک راه رسهی ن دارد ،اعتبهار
ثابت و تغییرناپذیر هم ایجاد میشود .اما این ادراک اعتباری ،ثابت اسهت ،نهه بهه
دلی ذاتش؛ بلکه چون مبادی آن ثابت است ،این هم ثابت ش ه است.
 .4استدالل و اعتباریات

ادراکات حقیقى را مىتوان در براهین جاری در علوم حقیقهی مهورد اسهتفاده
قرار داد؛ ولى درباره اعتباریات نمىتوان چنین استفادهاى کرد و به عبارت دیگهر،
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ادراکات حقیقى ارزش منطقى دارن و ادراکهات اعتبهارى ارزش منطقهى ن ارنه
(همنن  .)878ابت ا چن نکته را یادآور میشویم:
( )9در این بحث وقتی میگوییم اعتباریات در است ل ارزش منطقی ن ارنه ؛
یعنی اینکه در کشف حقایق به آنها نمیتوان تمسک کرد یا از قیاسهای یقینآور
(طبنطبنیی8241 ،ق  )801جاری در علوم حقیقی نیستن .
( )2یک مغالطه معروف در صورت قیاس عبارت از این است که از «بای » بهه
«هست» رسی « :بای انسانها قوب باشن ؛ پس قوب هستن » .این یهک مغالطهه
صوری معروف است .اما بای توجه داشت مندهور عالمهه و شههی مطههری کهه
اعتباریات را دارای ارزش در است ل منطقهی نمهیداننه  ،ایهن مغالطهه نیسهت.
مغالطهای که اینان اشاره میکنن  ،مغالطه در ماده است ل است کهه بهه آن اشهاره
قواه ش (سروش.)827 8817 ،
از اینجا به بررسی ارزش منطقی قیاسهایی میپردازیم که اعتباریهات در آنهها
به کار رفته است .در فراین فکر ،ارتباط تولی ی شک میگیرد .شما در مسیر فکر
قود از یک مجهول آغاز میکنی  ،سپس بهرای تبه ی آن بهه معلهوم ،بهه سهراغ
معلومات پیشین قود میروی و با انجام تصرفاتی در آن ،اعم از تجزیه و ترکیب
و تحلی  ،مجهول قود را به معلوم تب ی مینمایی  .این تولی علهم از معلومهات
قبلی و افزودن علم ج ی بر آنها« ،ارتباط تولی ی» نام دارد.
قیاسی که دستکم یکی از مق مات آن ادراک اعتباری باش  ،منتج نیسهت؛ در
علت ع م انتاج ،هر یک از عالمه و شهی مطهری بیانی دارد کهه بهه طهرح آنهها
میپردازیم .عالمه در این باب میفرمای :
این ادراکات و معانى چون زاییده عوامل اسااىلى تال د ،دیگل اربالا
بولیدى با ادراکات و علوم سقیقى ندارنلد و بله اصلالح م الل  ،یل

بدلدی
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شع ى را با ب تان نمىشود اثاات کل د و در ایلن صلورت ،ب خلى از بقالیمات
معانى سقیقیه در مورد این معانى وتمیه ،مث بدیهى و نظ ى و مان د ضل ورى و
محال و ممکن جارى نخواتد بود (طااطاایى.)771 :7831 ،

ادراکات اعتباری توان نشانگری واقع را ن ارن ؛ زیرا از آن و قواع آن پیروی
نمیکنن ؛ بلکه تابع اغراض و دواعی اعتبارکنن ه هستن  .یک روز حسهن شهیر و
روز دیگر موش میشود .در عالم واقع این انقالب ماهیت و محال است ،ولی در
ذهن انسان ،ممکن است؛ زیرا تا دیهروز از او قوشهحال بهود و امهروز ناراحهت
است .ما در اعتباریات مخترع و حاکم هستیم؛ اما در حقایق فقط کشف میکنهیم.
در اعتباریات ذات و ذاتی وجود ن ارد مگر به ادعا .اعتباریهات ،وجهودات ذهنهی
هستن که قارج بهانهای برای ساقت آنها بوده است.
عالمه قواع اعتباریات را ،متفاوت از قواع حاکم بر نفسا مر میدانه و بهه
همین دلی  ،نمیتوان به آنها برای کشف واقع تمسهک کهرد .بها توجهه بهه کهالم
ایشان ،میتوان این ق یه را به عالمه نسبت داد که «ایهن طهور نیسهت کهه عهالم
اعتبار بیقاع ه و قانون باش ؛ بلکه در آن عالم نیز قواع ی حاکم است ،ولی فقط
تابع عالم قارج نیست» .البته این دلی فقط ع م ارتباط تولی ی میان اعتباریات و
حقایق را نشان میده ؛ لذا اعتباریات در بین یک یگر میتواننه ارتبهاط تولیه ی
پی ا کنن .
شهی مطهری با ان کی تفهاوت بهه تبیهین عه م ارزش منطقهی ایهن ادراکهات
میپردازد .ارتباط تولیه ی ،حاصه کشهف روابهط نفهسا مهری اسهت و چهون
نفس ا مر با اعتباری رابطه نداممنه ی نه ارد ،بهه ههیچ صهورت اسهت ل در آن
صحیح نیست .پس همینکه سه شرط «ذاتیت»« ،ضرورت» و «کلیت» در هر ق یه
به هر دلیلی یافت شود ،این ق یه میتوان در قیاس برههانی مهورد اسهتناد قهرار
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گیرد .ق ایای اعتباری ،ذاتیت قارجی و ضرورت حقیقی و کلیت ن ارن و زمهام
آنها همه به دست اعتبارکنن ه است.
با توجه به کلمات ایشان ،ارتباط تولی ی فراتر از تعیین مص اال است .برقهی
محققان مثال نق ی برای است ل «اگر چنین اعتبار شود کهه همهه مهردم بایه از
شهر قارج شون و ب انیم زی جزء مردم شهر است ،حتماً نتیجه میگیهریم زیه
بای از شهر قارج شود» (آملی الریجنیی)9 8812 ،؛ زیرا در اینجا «زی بای از شهر
قارج شود» ،همان جمله «همه مردم شهر بایه از شههر قهارج شهون » اسهت و
حاکم به جای اینکه بگوی « :زی و عمرو و بکر و  ...بای قارج شون » به عنوانی
جامع اشاره کرده است .اساساً در این است ل ربط مفهومی کشف نشه ه اسهت؛
بلکه از معنای «همه مردم شهر» پرده برداشته ش ه است.
اینجا مانن است ل کالمی بر ح وث عالم نیست4؛ زیرا در آنجها حه وسهط
(تغیر) چیزی غیر از عالم و وصفی از اوصاف عالم است؛ ولهی حه وسهط ایهن
است ل (مردم شهر) جز زی و مانن او چیزی نیسهت و در سهیر اسهت ل ربهط
مفهومی نفسا مری کشف نش ه است.
پاسخ دیگر اینکه ،قیاسی که آورده ش ه ،برای کشف حقیقتی نیست و جهاری
در علوم حقیقی نخواه بود .گفتهیم کهه اعتباریهات در برههان جهاری در علهوم
حقیقی اعتبار ن ارد .این مثال از موضوع بحث که علوم حقیقی است ،قارج است
و در علوم اعتباری درباره اوامر و نواهی جاری است.
از بع ی از اعتبارها با توجه به نحوه اعتبار آن میتهوانیم بهه حقهایقی دسهت
یابیم .مثال این اعتبارات ،اعتبارهای شرع است .اگر ق اونه بهه وجهوب کهاری
 .9عالم متغیر است .هر متغیری حادث است؛ پس عالم حادث است.
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حکم کن  ،معنای این امر ،وجود مصلحتی در انجام آن است .این کشف حقیقهت
از امر شارع ،ربطی به اعتبار و اعتباری ن ارد؛ بلکه فع شارع است که کشهف از
حقیقت میکن و اگر اعتباری از این باب ،کشف از حقیقت کن  ،در واقع ق هیه-
ای حقیقی است .فرض کنی چیزی را که عقال بر آن مه ح مهیکننه  ،مصهلحت
واقعیه داشته باش  .در این صورت ،اگر قیاسی به این صورت ترتیب دهیم« :ع ل
حسن است ،هر آنچه حسن اسهت دارای مصهلحت واقعیهه اسهت؛ عه ل دارای
مصلحت واقعیه است» ،البته ما در این قیاس دیگر به اعتباری ،از حیهث اعتبهاری
بودن است ل نکردهایم؛ بلکه از حیث مالزمه واقعی فع اعتبهار کهه حقیقتهی از
حقایق است ،با مصلحت است ل کردهایم.
مق مه دوم است ل (هر آنچه حسهن اسهت ،دارای مصهلحت واقعیهه اسهت)
حُسن را از اعتباری بودن قارج نمیکن ؛ زیرا مق مه دوم ،بر این د لت دارد کهه
هر جا عقال به حُسن حکم کنن  ،مصهلحتی وجهود دارد و ایهن بهه معنهای یکهی
گرفتن حُسن با وجود مصلحت نیست.
با توجه به این زمه ،نمیتوان گزارههای اعتباری و اقالقی را مق مهه کشهف
حقایق قرار داد .از حُسن لطف نمیتوان برای ق اون صفتی را اثبات یها از قُهبح
ظلم صفتی را از ق ا نفی کرد؛ زیرا اسماء و صفات الههی از حقهایق عهالمانه و
اقالقیات ساقته ذهن بشر هستن  .البته همان طور که گفتیم ،با شهرایطی قهاص
میتوان از اعتباریات به حقایق پی برد؛ اما در واقهع اعتبهار بهه عنهوان یهک فعه
حقیقی واسطه قرار داده ش ه است ،نه به دلی اینکه اعتباری از اعتبهارات بشهری
است.
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نسبیت و اخالق

آنچه اهمیت بحث از ادراکات اعتبهاری را در حهوزه اقهالال افهزایش مهیدهه ،
تغییری است که از لوازم ادراکات اعتباری است و چون اقالال هم شهام همهین
ادراکات است ،این پرسش مطرح میشود که :آیا این مسهلله بهه نسهبیت و عه م
اطالال در اقالال نمیانجام ؟ آیا با این فرض ،اقالقی که سراسر ادراک اعتبهاری
است ،گزاره ثابتی میتوان داشته باش یا اینکه با تغییر نیازهها و اهه اف ،قهوانین
اقالقی نیز تغییر میکن ؟ شهی مطهری و عالمه طباطبائی ههر که ام بهه طریقهی
ب ون اینکه «تغییرپذیری ادراکات اعتباری» یا «ادراک اعتباری بهودن گهزارهههای
اقالقی» را نفی کنن « ،اطالال گزارههای اصلی اقالال» را ثابت مینماین  .در ایهن
بحث شهی مطهری مهمترین نق قود را به ندریه عالمه وارد میسازد که بع از
نق به بررسی آن قواهیم پرداقت.
شهی مطهری اعتبار «بای و نبای » را برای رسهی ن بهه یهک سلسهله مقاصه
می دان و چون مقاص انسانها متفاوت و متغیر است ،پس ادراکات اعتباری نیهز
موقت میشون و باز در نتیجه ،اقالال نمیتوان جاوی باش  .ایشان سه نکتهه را
یادآوری میکن :
یک ه عالمه ح ود شش اعتبهار ثابهت را مطهرح مهیکنه  ،ماننه وجهوب و
استخ ام و  ...؛ اما به ندر ایشان این اعتبارات ثابت ،دردی از «جاودانگی اقالال»
دوا نمیکن .
دو ه بع ی بای ها فردی و جزئی است و اینها ب ون شک نسبی هسهتن و در
افراد متغیرن  .از ندهر ایشهان ،حکمهت عملهی مت همن بایه های کلهی اسهت و
بای هایی را که در هر کاری وجود دارد یا فهردی و جزئهی اسهت ،مهورد بحهث
حکمت عملی و اقالال ه که جزئی از آن است ه نمیدان .
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سه ه ایشان به تبع از عالمه ،روش اثبات روایی را در ادراکات اعتباری ،فقهط
از راه ع م لغویت میدان ؛ به این صورت که اگر اعتبار ،فرد را به ه ف رسهان ،
رواست؛ وگرنه لغو قواه بود (مطهر ،8819 ،،ج.)784-780 88
ایشان در ادامه بحث ،دو پرسش اساسی را مطرح میسازد:
( )9آیا احکام مشترک و کلى و دایم در وج ان افراد وجود دارد؟
( )2اگر چنین «بای »هاى کلى داشته باشیم ،ریشه و مبناى آنها چیست؟
شهی مطهری در پاسخ پرسش اول ،انسان را به وج انش ارجاع میده و بها
طرح مباحثی ،همچون اینکه اگر کسی در هزار سال پیش جواب نیکی را با نیکی
ده  ،هنوز هم قاب تحسین است یا اینکه در مقایسه ابوذره رحمة اهلل علیهه ه و
معاویه ه لعن اهلل علیه ه هنوز انسان هها تهن بهه تحسهین ابهوذر و تقبهیح معاویهه
میدهن  ،بر وجود اصول جاودانه اقالقی است ل میکن .
در پاسخ پرسش دوم ،با توجه به اینکه حسهن و قهبح ،ذاتهی اشهیاء نیسهت و
عینیتی در قارج ن ارد ،سه توجیه را در چرایی و تحلی اصول جاودانهه اقالقهی
مطرح میکن :
توجیه اول ،انگیزههای نوعی در کنار انگیزههای فردی موجود است که مهالک
اقالقی افعال بر اساس انگیزههای نوعی و اجتماعی است.
شهی مطهری این توجیه را دارای چن اشکال میدان  :اول آنکه ،این توجیه با
اص استخ امی که عالمه در همه انسانها مشترک میدان  ،نمیسهازد .طبهق ر ی
عالمه ،انگیزهها در انسانها مطابق با نیازهای طبیعی و تکوینی آنهاسهت کهه ایهن
توجیه انگیزههایی را در فرد موجود میدان که ارتباطی با طبیعهت او نه ارد .دوم
آنکه ،این توجیه اقالال را تنها در امور اجتماعی مطرح میکن و امهور فهردی را
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مبتذل و غیراقالقی میدان که قالف وج ان است .شهی مطهری با توجه به این
اشکالها ،این توجیه را نمیپذیرد.
توجیه دوم ،وجود یک قود نوعی و اجتماعی در فرد است و به نوعی فرار از
اشکال با ست .طبق این توجیه ،اص کلی اقالال ،همان ق مت به قلق میشود؛
با این تفاوت که این توصیه اقالقی در قود فرد نیز پایگاه دارد .هر کار اقالقهی
فرد مطابق با من اجتماعی آن است؛ البته باز این اشکال باقی میمان کهه اقهالال
منحصر در حوزه اجتماعی میشود .از اینجا شههی مطههری بهه ندریهه قهود در
تکمی و تتمیم ندریه عالمه در اثبات بای های کلی اقالقی ورود میکن :
اول اینکه ،انسان دو من دارد :من علوی و من سفلی؛ ب ین معنا کهه ههر فهرد
یک موجود دو درجهاى است :در یک درجه حیوان است مانن همه حیهوانههاى
دیگر ،و در درجه دیگر داراى یک واقعیت علوى است .مندور از طبیعت انسهان،
همان واقعیت انسان است که دو درجه دارد .در میهان ایهن دو مرتبهه نیهز مرتبهه
علوی اصی تر از مرتبه حیوانی و سفلی است .دلی وجود من علوی ،وج ان ههر
فرد هنگام تعارضاتی است که در نفس شک میگیرد و انسان احسهاس مهیکنه
جنبهای از وجود او بر پیروی از عق و فطرت پافشاری میکن  ،که این همان من
علوی هر فرد است.
توجیه اصول اقالقی کلی و ثابت نیز چنین میشود کهه مهن علهوی کمها تی
دارد و من سفلی هم دارای کما تی است .کاری که متناسب بها کمها ت علهوی
فرد است ،ارزشمن و کاری که متناسب با کما ت علوی فرد نیست ،کهار عهادی
می شود .شهی مطهری باز تکرار می کن با پهذیرفتن کهالم عالمهه طباطبهائی کهه
«قوب و ب و بای و نبای » را اعتباری میگیرن  ،بای ببینیم این اعتبار ک امیک از
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مراتب وجود ماست؛ اگر من علوی است ،دارای ارزش و اقالقهی اسهت و اگهر
اعتبار من سفلی ماست ،این گونه نیست .پس تا به اینجها ایشهان مهالک اقالقهی
ش ن ادراکات اعتباری را صادر شه ن از مهن علهوی دانسهت؛ امها چهرا اقهالال
جاودانه و مطلق است؟
ایشان در پاسخ« ،تشابه انسانها در کما ت من علهوی» را مطهرح مهیکنه و
م عی است من علوی انسانها در آفرینش ،مشترک آفری ه ش ه است؛ هرچن از
ندر ب نی و مادی مختلف قلق ش هان  .وقتی من علوی در همه انسانها متشهابه
ش  ،احکام و اعتبارات آن هم واح  ،کلی و مطلق میشود .در اینجا کما ت مهن
علوی اقالقی است؛ چه اجتماعی یا غیراجتماعی .ایشان بع از آوردن مثالههایی
مینویس « :و تعجب است چرا آقاى طباطبائى این حرف را نزدن ؛ با اینکه حرفى
است که با همه اصول و از جمله اصول ایشان در باب اقالال جهور درمهىآیه »
(مطهر ،8819 ،،ج.)781 88
چهار نق درباره ندر شهی مطهری مطرح ش ه است:
یقد اول برقی توجیه شهی مطهری را نق کرده ،مینویسن :
این تم ما ایی اى وار به نظ نمیرىلد؛ چ اکله بککیل

ملن عللو از ملن

ىکلی ،خود ما ی ب ارزشی قالی اىت؛ یع لی خلوو و بلد قال از ون دو بایلد
بع یف و بحدید شده باش د با من علو فضیلت یابد؛ وگ نه ،من علو و ىلکلی
با تم بکاوبی نخوات د داشت (ى وش.)833 :7831 ،

به این نق دو پاسخ داده ش ه است (آملی ریجانی ،بیتا:)77 :
( )9شهی مطهری معتق است هر من علوی و سفلی ،برای قود بای و حسنی
دارد و به همین علت ،ف لیت دادن من علوی ،به معنای تح ی حسن در احکام
آن نیست .هرچن بع ی از حسنهای من سفلی نزد علوی قبیح است ،ولهی مهن
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سفلی نیز دارای حکم به حسن است.
( )2اینکه بای ارزش قبلی باش  ،ربطی به کهالم شههی مطههری نه ارد؛ زیهرا
ایشان میقواه بای های کلی و دایمی را توجیه کن کهه بها وجهود مهن علهوی
توجیه می شود .اما اینکه چرا بای از بای های من علوی اتبهاع کهرد ،بهه بحهث از
ارزش پیشین برمیگردد که کالم شهی مطهری به دنبال آن نبوده است.
در جواب از پاسخ اول ،مندور ناق «بای و حسن» اقالقهی اسهت کهه شههی
مطهری آن را منحصر در احکام من علوی کهرده اسهت .پاسهخ دوم ههم کارآمه
نیست و بای به هسته و مغز اشکال جواب داد .ایشان در نق قود میگویه  :بهه
چه دلی من علوی را بر من سفلی مق م کردی ؟ بای بهحتم ارزش پیشینی بهرای
سنجش این دو باش ؛ آن چیست؟ شهی مطهری نیز در این باره سهاکت اسهت و
اص ندریه ایشان مبتنی بر این است که اگر ثابت شود ،ندریهه ثابهت مهیگهردد؛
وگرنه ،قیر .البته میتوان ادعای ب اهت تق م من علوی را بر سفلی کرد ،که دیگر
نیازی به این تفصیالت نیست و همان ب اهت ،پاسخی قابه بررسهی بهه مسهلله
قواه بود.
یقد روم برقی گفتهان وجود دو من «علوی و سهفلی» بالفعه در انسهان ،بهه
دلی ب اهت وح ت نفس مردود است .به ندر ایشان ،در هر آنی فعلیت مخهت
یکی از دو من علوی و سفلی است و در انسان طبیعی کهه از مجهرای طبیعهت و
فطرت منحرف نگشته ،غالباً من علوی در فعلیت است و در انسان منحرفش ه از
فطرت یا کسی که از این مرتبه غاف گشته است ،من علوی و من سفلی به تزاحم
و کشمکشهای درونی میپردازن (همنن .)49
کالم ایشان در این ح که دو من ن اریم ،به ندهر صهحیح اسهت؛ امها دو مهن
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داریم که یکی بالفع و دیگری بالقوه است و این قالف وج ان است .آنچه ههر
انسان حس میکن  ،وجود یک من در انسان است .این من گاه به دست قوه عاقله
تربیت میشود و نوعی آثار و احکام دارد و گاه به دست قوای حیوانی فرد تربیت
میگردد .شهی مطهری نیز در جای دیگر ،مندور قهود را از دو مهن ،بهه مراتهب
مختلف در نفس تفسیر میکن (مطهر ،8819 ،،ج .)375 44لذا آنچه ناقه مطهرح
کرده ،بر اساس برداشت اشتباهی از کالم شهی مطهری است.
اما در بحث تعارضات نفس ،به فرضِ یک یا چن «من» نیاز نیست؛ هر قوهای
نیازهایی دارد و بر طبق آن اعتباراتی داراست .اگر هم قای شویم تنها «مهن» ههر
فرد ،اعتبارسازی میکن  ،باز هم همان فرد در نگاه به قوه عاقله ،اعتباراتی را پیشِ
رو میبین و در نگاه به قوای حیوانی اعتبارات دیگری را .باز اصرار میکنهیم کهه
نیازی به فرض گرفتن دو «من» در انسان نیسهت .آنچهه گفتهیم ،بهه معنهای حه
تعارضات در نفس نیست؛ بلکه دلی شهی مطهری و دیگران بر فهرض دو «مهن»
در نفس مشخ

نیست.

یقد سوم برقی دیگر با دفاع از عالمه گفتهان عالمهه از ندهر فلسهفی تحلیه
کرده است و تکمله شهی مطهری ،اقالقی است که ربطهی بهه آن نه ارد .ایشهان
شواه ی بر تحلی فلسفی بودن کالم عالمه میآورد؛ مانن اینکه اقالقیات ربطی
به کتابی همچون اصول فلسفه نخواه داشت.
به این نق اینگونه پاسخ دادهان که اگهر انسهان در بحهث شهناقتشناسهی،
بای ها و نبای ها را به گونهای قاص مطرح کن  ،مثالً معتق شود مص ر بایه ها و
نبای ها همان امری است که با من حیهوانی تالئهم دارد ،بههناچهار در بحهثههای
اقالقی هم بای بر همان اساس وارد شهود و مطهرح بهودن دو افهق و دو مندهر،
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تأثیری ن ارد (آملی الریجنیی ،بیتن .)39
یقد چهنرم برقی در نق کالم شهی مطهری از دی گاه دیگری میکوشن  .ناق
نق قویش را با نق این کالم از شهی مطهری آغاز میکن « :بای ها و نبایه های
کلی ،توجیهش این است که انسان ها در آنچه کمال نفسشان است ،متشابه آفری ه
ش هان » .شهی مطهری میگوی انسانها دنبال کمال نفسشهان هسهتن ؛ مهادی یها
معنوی .ایشان در اینجا میفرمای اگر اه اف مختلف ش  ،راه مشترک ب ون تنازع
نمیتوان فرض کرد؛ چیزی که شهی مطهری به دنبال آن است؛ زیرا هرچن منافع
آقرت برقالف دنیا ،مح ود نیست ،ولی آقرت مق مات دنیهوی مهیطلبه کهه
مح ود است.
برای نمونه ،اگر کسی ب ان نفع اقروی کسب علم از کمک به درمان ه بیشهتر
است ،در مواقع تزاحم ،دیگر به درمان ه کمک نمیکن و بهه دنبهال کسهب علهم
میرود .اگر به او گفته شود ق اون کمک بهه درمانه ه را بیشهتر از کسهب علهم
دوست دارد ،او میگوی بگو مصلحت ک ام برای من بیشتر است؛ البته بنا بر این
مبنا که مصلحت غیر از رضای ق است .حال اگر بگویی رضای ق ا با مصلحت
توافق دارن  ،ک ام را تابع و ک ام را متبوع میدانی ؟
همچنین در ادامه گفتهان  :وقتی به تنازع میتوان پایان داد که ه ف ،امر واح
شخصی (ق اون ) باش  ،نه نوعی؛ در حالی که شهی مطهری امهر واحه نهوعی
(من علوی) تقریب کرده است .به عبهارت دیگهر ،اگهر قهرار باشه محهور تمهام
انگیزشها ،من انسان ،اعم از علوی و سفلی باش  ،قودقواهی جای قه اقواهی
را میگیرد (میربنقری.)35 8817 ،
البته ناق از این نکته غفلت کرده است کهه در سهاحت علهوی ،قودقهواهی
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منافی ق اقواهی نیست و حتی مغایر هم نخواه بود .در مثال و توضهیحی ههم
که گفتیم ،میتوان رضایت الهی را بر اساس مصلحتی که قودش در تکوین اشیاء
قرار داده است ،فرض کرد ،کهه در واقهع متبهوع اراده الههی در تکهوین اسهت و
تکوین بر اساس آن اراده ساقته میشود و در نهایت ،رضایت هم به تبع آن قلق
و مصلحت میآی  .با این توجیه ،رضایت الهی و مصلحت تنافی پی ا نمیکننه و
در ندر گرفتن هر ک ام غیر از دیگری نمیشود.
تنها نق ی که بر ندر شهی مطهری وارد به ندر میرس  ،نق اول است .قهود
عالمه طباطبائی برای اثبات جهاودانگی اقهالال ،بیهانی در تفسمي الیيمنا دارد کهه
مختصر آن را در اینجا میآوریم.
عالمه برای اثبات احکام ثابت اقالقی ،از سه اص موضهوعی کمهک گرفتهه،
ادله قود را بر آنها مبتنی کرده است:
یک

اصل فلسفی حرک

ج وهری رر موج ورا

موجودات مادی در حال حرکت از نق

م نری خ نرجی

طبهق ایهن اصه ،

به کمال هسهتن و تمهام قطعهات ایهن

حرکت در عین سیا ن و تغییر ،به ضرورت اتحاد بین قطعات حرکت ،وحه تی
دارن ؛ زیرا در صورت نبود وح ت ،کون و فساد میشود و دیگر حرکت صه ال
نمیکن .
رو

اصل ایسننشننسی

انسان دارای کما ت ثانوی است که بای در تحصی آنها

بکوش  .دلی این کما ت ثانوی ،وجود جهازات آنها در انسان است .انسان دارای
جهاز تغذیه و تناسلی است که کمال ثهانوی آن عفهت اسهت و همچنهین جههاز
دفاعی و علمآموزی دارد که کمال آن شجاعت و حکمت است .در استفاده از این
جهازها نبای افراط و تفریط کرد و کمال استفاده از آن ،اعت ال در آن است.
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ه ف قلقت او ً و بالهذات متعلهق بهه طبیعهت

انسان ،و ثانیاً و بالتبع متعلق به اجتماع انسانی ش ه است .انسان ناق

بهه کمهال

نیاز دارد که قسمتی از آن در ظرف اجتماع محقق میشود.
اما ش ح استدالل:

هر انسانی مانن تمام موجودات مادی ،در حرکت اسهت و در ایهن حرکهت و
تغییر ،اتحادی میان تمام قطعات حرکت وجود دارد .تول هم یک حرکت اسهت
که آن اتحاد در حرکت فردی ،بای در اینجا نیز حفظ شود .آنچه در این حرکهت
تول فرد از فرد حفظ میشود ،تعبیر به «طبیعت نوعیه» میگردد.
اجتماع که به تبع انسان ایجاد ش ه است ،حرکت دارد و این حرکهت نیهز بهه
تبع حرکت افراد انسان است .در حرکت اجتماعی نیز وح تی میان تمام قطعهات
حرکت وجود دارد؛ پس بین تمام جوامع بشری ،وح تی موجود است.
هر فردی احکام مخصوص به قود دارد که بها تحهول و تغییهر و حرکهت او
تغییر نمیکن و ثابت است .این احکام ثابت ،با تول فرد از فرد نیز تغییر نمیکن .
اجتماع از احکامی است که با تحهول فهرد و تواله آن تغییهر نمهیکنه  .اجتمهاع
یکسری احکامی دارد که قاب تغییر نیست و بین تمام قطعات حرکت اجتمهاعی،
ثابت است.
هر فرد نیازمن کما تی است که حکمت و شجاعت و عفت و ع الت هستن .
اینها ف یلت و نیکان  .نیک عبارت از هر چیزى است که با غایهت و غهرض از
قلقت هر چیز و کمال و سعادتش سهازگار باشه  ،و ایهن چههار ملکهه همهه بها
سعادت فرد انسانى سازگار است و صفاتى کهه در برابهر ایهن چههار ملکهه قهرار
مىگیرد ،همه رذای و زشت است و همیشه هم زشت است .ایهن احکهام فهردی
است.
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اجتماع نیز نمیتوان احکام فردی را کنار بزن ؛ زیرا قود نیهز از ایهن احکهام
است .اجتماع تابع فرد است و از قود استقاللی ن ارد؛ پس اصول فهردی نیهز در
اجتماع میمان (طبنطبنیی ،8872 ،ج.)570-532 8
این است ل عالمه ،بر پیشفرضهای فلسفی ،انسانشناسی و جامعههشناسهی
مبتنی است .است ل عالمه بر احکام ثابت اقالقی ،مزایایی دارد که بههههیچروی
قاب چشمپوشی نیست:
اول اینکه ،این است ل بر قبول گزارههای دینی یا الهی قاصی مبتنی نیست و
همچنین اقالال را به آقرت یا ماوراء الطبیعه پیون نمیده  .مادیگرای محه
نیز میتوان این است ل را ب ون هیچ تعارضی با باورهای قود بپذیرد و این بهه
معنای طرح اقالقی جهانی است.
دوم اینکه ،بر پذیرش دو «من» مبتنی نیست ،تا در اصه آن و مهالک برتهری
یکی از دو من بر دیگری اشکالی وارد شود.
سوم اینکه ،اثبات میکن ندریه اعتباریات ب ون نیاز به تکمله شههی مطههری
نیز قابلیت اثبات اقالال جاودانه را دارد.
البته اشکا تی که به اقالال ح وسط ش ه است ،بر این ندریه وارد است؛ که
از حوصله این تحقیق قارج است ،از طرح آن صرفندر میکنیم.
نکته آقر در است ل عالمه اینکه ،مغز این است ل عبارت است از اینکه اگر
احتیاج و کمال ثابت یافت شود ،اعتبارات ثابت اقالقی نیز یافت میشون .
برقی عبارات شهی مطهری دال بر همین نکته در کالم عالمه است؛ ولهی تها
جایی که نگارن ه تحقیق کرده ،جایی مفص به آن نپرداقته است.
امّا عق عملى در تمه اشخاص ی

جور نیات؛ بهساب ظ وف و اسلوال و

اس یاجات م کاوت مىگ دد .ازاینرو ،سان و قاح اشیاء (جز درباره مواردى کله
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اس یاجات عموم یکاان اىت) از نظ تمه م دم یکاان نیات (مالهل ،7831 ،
ج.)11 :1

جمع کردن این عبارات با آنچه دربهاره مهن علهوی بیهان داشهتن  ،بههراحتهی
صورت نمیگیرد؛ مگر اینکه من علوی را به معنای من ثابت و یتغیر بگیریم ،که
از عبارات ایشان درباره من علوی بعی مینمای .
نتیجهگیری

اقالال مبتنی بر ندریه ادراکهات اعتبهاری ،گهزاره ههای اقالقهی را دارای وجهود
قارجی نمیدان ؛ بلکه آنها را ساقته ذهن بشر برمهیشهمارد کهه بهه دلیه رفهع
نیازها ،اعم از روحی و جسمی و درک کما ت بوده است .اقالقیهات طبهق ایهن
ندریه ،احکام و انشائات هستن  ،نه اقبار و کشفیات.
وجود قارجی ن اشتن گزارههای اقالقی ،به معنای بیمحتوایی و گزاف بودن
آنها نیست؛ بلکه در صورتی که گزاره اعتباری اقالقی دارای «اثهر عملهی مفیه »
باش  ،گزارهای روا و اقالقی است .این زمه از ادراکات اعتباری ،اقهالال مبتنهی
بر آن را بسیار به غایتگروان نزدیک میکنه ؛ زیهرا آنهها نیهز ارزش و الزامهی را
اقالقی میدانن که سود و فای ه داشته باش .
گزارههای اقالقی و اعتباری نمیتوانن برای کشف حقایق مق مهه شهون ؛ ا
اینکه از اعتباری بودن قهارج گردنه  .ایهن مطلهب سهبب مهیشهود بسهیاری از
است لهای کالمی و فقهی متحول شود؛ زیرا مق مه آنهها ،گهزارهههایی اقالقهی
برای اثبات حقایقی در عالم است .شهی مطهری برای این تحول ،پیشنهادهایی در
کتابهای قویش بیان کرده است که البته در اینجا مجال بیان آنها نیست.
نکته پایانی اینکه ،هرچن اعتباریات در ذات قود دوام و ثباتی ن ارن  ،ممکهن
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است به دلی نیاز یا کمالی که ب ان جهت جع ش هان  ،دارای ثبهات شهون کهه
توضیح مفص آن در مقاله گذشت .شهی مطهری و عالمه طباطبهائی هرچنه بهه
اعتباری بودن گزارههای اقالقی معتق ن  ،نسبیت اقالقی را نمیپذیرن و ههر دو
مفص بر رد آن دلی آوردهان که به اعتقاد نگارن ه ،ادله عالمه طباطبائی قهویتهر
است.

سال دهم ،بهار  ،7931شماره مسلسل 93
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ه میرباقری ،محم مه ی ( ،)9787عق عملی و حسن و قبح ،قم :نشر مسسسهه فرهنگهی فجهر
و یت ،چاپ دوم.

