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 ییاز منظر عالمه طباطبا یاخالق یرهارفتا یصت نقش عقل در برانگ

 مقدمه

 یب را ایی زهشر اس.؟ چه انگ  یزیو چه چ یرخ یزیانا: چه چمواجه بودهاز ای  دس.  هاییپرسشهمواره با  هاانسان

اخالق از لحاظ عمل ک ردن ب ه آن احک ام  ۀدر حوز یس.؟احکام چ ی ا ییاعمال وجود دارد؟ ضمان. اجرا ی انجام ا

و امث ال آن وج ود  ی  د ی،وجاان اخالق  عقلی،ماننا عواطف و احساسات، عقل و استاالل  یعوامل گذاریاثرامکان 

 روی  ازباشا  ا یممؤثر و سه یانجام افعال اخالق یبرا یزهانگ یجاددر ا توانایعوامل م ی ا از یکمعنا که هر  ی با ،دارد

 ی  ب ه ا اس  در پ یمتف اوت یه ای اگاهصورت گرفته و د ینهزم ی در ا یفراوان یهاتالش ،و معاصر یمقا یهادر فلسفه

انج ام  یب را یاخالق  ی زشمنش ا  انگ ،و معرف. یسقراط معتقا اس. آگاه ،عنوان نمونه  به مطرح شاه اس.پرسش 

معرف . ب ر  یرارسطو ضم  قبول تثث ( 195: 2، 0331گمپرتس، )اس.   یعامل انحراف اخالق ،و جهال. یعمل اخالق

 ۀش ود و ف رد در لحظ  یاخالق فع ل مانع انج ام  ی،معرف. اخالقبا وجوِد  یتوانا گاهیانسان م یلمعتقا بود م ،عمل

 (  219: 0335)ارسطو، سپارد   یفراموشعمل، علم خود را به دس. 

ه ا و نگرش ویب ه اعتق اد  ی ، احساسات و عواط ف اس .  بن ابراانفعاالت ،اخالقییزشمنشث انگ یومه دیاگاه از

کان .  ،در مقاب ل( 31: 0333 ی وم،ه)  ش ونایعمل م یشان انسان به سو یصتهبرانگ موجب یالام همراهها به شناخ.

از نظر او عقل از آن جه.  که واضع  قانون اس.، ب ه اس. نه احساس   یاخالق یزشمل انگعا یمعتقا اس. عقل عمل

)کاپلس تون،  ،ی زدانگیبرم  یانسان را به انجام عمل درس. اخالق ،یردکه در پرتو رشا مناسب قرار گ یدر صورت ییتنها

 ی اگاهدبراس اس ( 31: 0350نس، )ل ور  یاف .محور شهرت عقل یاگاهاو به د یاگاهجه. د ی به هم (309: 1، 0331

  ( 011: 0350 یی،)فن اباش ا  ینید یزشیانگ یابا یاخالق یزشو انگ یس.ن یاخالقمنا شان کاف یعقل بشر برا ،یگرید

خااون ا و  یاوام ر و ن واه ،یگ رد یعامل مؤثر در اخالق را عقل، برخ  ،یشود برخیهمان طور که مالحظه م ی بنابرا

 یگ اهاخ الق و جا رعقل د یرپژوهش تثث ی در ا، عوامل ی ا یان  از مداننامی یانعواطف آدم بر احساسات و یزن یاعاه

 یاخالق  یافع ال و رفتاره ا یصت نقش عقل را در ب رانگ   پژوهش حاضر گیردیمورد توجه قرار م یآن در مسائل اخالق

  نمود خواها یبررس ییعالمه طباطبا ،نظرصاحب یلسوفاز منظر ف یآدم

نق ش عق ل در  ی ی تع یش ود، ب رایم  برش مردهانس ان  ی اریافع ال اخت ۀدر زمر یافعال اخالق  که ی توجه به ا با
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  بررسی کرداز نظر عالمه را  یاریافعال اخت یمباد یابا یرفتار اخالق یصت برانگ

 حکما دیدگاهمبادی فعل ارادی از . 1

 از  ش ودیحکما مط رح م  دیاگاه دیگربا  یسهدر مقا یارادفعل  یعالمه در مورد مباد یۀدرس. مطلب، نظر یی تب برای

 ،کن ا و بع ایآن فع ل را تو ور م  یاز انجام فعل، ابتاا صورت علم  یشانسان پ (000 :2، 0355 ینا،س)اب نظر حکما 

 یلم ه ر دو ج ز  مب اأ ع یاه،به فا یقتوور و توا یعنیدو مرحله  ی   انمایامی یقبودن آن را توا یاکمال بودن و مف

ش وق من وط ب ه  ی اایشب اون آنک ه پ یا،آیم یاشوق به انجام کار در نفس پا یاه،به فا یقهستنا  به دنبال علم و توا

شوق بر اس اس  یاایش  تحقق اراده به دنبال پیابایشوق، اراده تحقق م یاایشاراده باشا  به دنبال پ یا یگروجود شوق د

اراده ب ر اراده ک ردن  یعنی یرد،به آن تعلق بگ یگریدۀ به آن باشا که اراد یازآنکه ن اوناس. ب یمشهور حکما ضرور یرأ

ت ا  ای   سلس له ی بترت ی سوم خواها بود وب ه هم  ۀمتوقف بر اراد یزدوم نۀ صورت آن اراد ی در ا یراز یس.؛نمتوقف 

عامل ه ک ه  ۀده ب ه فع ل، ق وخواها داد  بع ا از تعل ق ارا یها روارادهۀ یرو تسلسل در زنج یاف.ادامه خواها  نهای.یب

 یی،)طباطب ا  یاب ایو فعل مورد نظر تحقق م  آورد،یرا به حرک. درم یاعواب حرکت باشا،یعضالت م ۀدهناحرک.

0332 ،2 :011) 

   ییعالمه طباطبا دیدگاهاز  یفعل اراد مبادی. 2

ب ا ف رو وج ود  معتق ا اس .اما  ،دپذیریرا م یفعل اراد ۀچهارگان یمسلمان، مباد ییمبه عنوان حک ییطباطبا عالمه

ه م  یااراده ،یج هو در نت  یاف . نصواه ا ی تشص  و تع  یحکما، متعلق فعل اراد ییامورد تث یفعل اراد یتمام مباد

ک ه در  یازمنایمن یقیحقیرغ یا یبه نام ادراکات اعتبار یگرید یو رأ علمتحقق اراده به  یبرا روی امحقق نصواها شا  از

  ییو حکم انش ا یادراکات اعتبار ی   اعتقاد به همباشایها منسان و افعال و آثار مترتب بر آنا یع.طب یانمۀ واسط ،واقع

 ( 221: 2، 0333 یی،)طباطبا باشایعالمه و قاما در مراحل صاور فعل م یاگاهاختالف د ۀنقط
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 ییاز منظر عالمه طباطبا یاخالق یرهارفتا یصت نقش عقل در برانگ

 یو اعتبار یقیادراکات حق یفتعر. 2-1

را  یااراده یانج ام ک ار یدسته در وج ود انس ان ب را یک: کنایراکات اشاره مبه دو دسته از علوم و اد ییطباطبا عالمه

  ش ودیگفته م یقیادراکات، ادراکات حق ی به ا ؛دارد ی.حکا ،گذردیانسان م یرونچه ب بلکه تنها از آن کناینم یجادا

و از آن ب ه  آورمیدس . م  خود به ۀاهاکه از مش یفراتر از آن ادراک یااعااد و  ی ،آسمان، زماز عنوان مثال ادراک م  به

ن اارد و منش ث ص اور  یاس. که دانست  آنها به اعمال و رفتار ما ارتب اط ییهاهمه از جمله ادراک ،کنمیم یرتعب« م »

 (203-003: 2، 0330 یی،)طباطبا شودیما نم یهاکار

ادراک م ا نس ب. ب ه  ،عن وان مث الب ه ؛به اعم ال و رفت ار انس ان اس .ناظر ارد که د وجود ییهاادراک ،مقابل در

 آنه ا را اس . ک ه ییه ااز جمله ادراک ی.و مرئوس یاس.توور ما از ر یاخوب، با و  یا،نبا یا،همچون با هایییژگیو

 یادراکات اعتبار یا یادراکات را علوم عمل گونه ی   ابریمکار می، بهیمکنوصف خود را  یرهاکا بصواهیمکه  زمانیتنها 

 یبلک ه ادراک ات ،ن ااای ا نیاماهدر م ا پ یعوامل خ ارج یرو از تثث یستنان یرونما بعمل  ۀیرادراکات از دا ی ا  نامیمیم

و در مق ام   ی مآور یم  دس .به یعوامل درون تثثیربا الهام از احساسات خود و تح.را آنها ها که خود ما انسان هستنا

    بنایمیکار معمل به

 انگیزان ایما را برم یاتیاناام عمل ،یدرون یروهاین یاس. که در عمل به اقتضا ی ااحساسات مزبور  ینقش اساس

شان به طرف عم ل   یصتهکشش و برانگ ۀواسطبه یهغاذ ۀقو   ،مثال طور  بهیمسرباز زن یاز رفتار یا یمرا انجام ده یتا رفتار

و بغ   و ش وق و  ح ب   مانن ا ،از احساسات ییهاصورت آمان یاناارد، موجب پا یسازگارها نبا آو تنفر از آنچه که 

و   یرس زاوارس   و ق بح، س زاوار و غح   ی لاز قب یما را به اعتبار ادراکات یصور احساس ی سپس ا ،شودیو رغب. م یلیم

  گی ردیفع ل انج ام م  ی،خارج ۀما و ماد   یانعلوم  و ادراکات م ی   آنگاه با واسطه شان اانگیزاننایبرم یزواجب و جا

  ش ونایم   ی اهنام یعمل نااشته و عل وم عمل  جز یکه  ارزش یمدار یکه ما علوم و ادراکات شودیم روش  ترتیبی با

 (030)همان: 

انس ان در مق ام  یازه اینااشته و فقط در جه. رف ع ن یخارج یهستنا که مابازا یامور، یادراکات اعتبار بنابرای 

را ک ه از  ی زیاوق ات ح ا چ یخود گاه نیازهایه انسان در مقام رفع انا و تنها در ظرف عمل اس. کاعتبار شاه ،عمل
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رو ی  به مقو ود خ ود برس ا  ازا یقطر ی تا از ا دهامی ییادعا یواقع یبه موااق ،آن اخذ کرده اس. یموااق واقع

اس . ک ه  ی عمل نامبرده، ا»اس.:  کرده یاتحا ی اعتبار را چن یسماصول فلسفه و روش رئالدر کتاب  ییعالمه طباطبا

خ ود  یب ا عوام ل احساس ک ه ارتب اط  یآث ار یببه منظور ترت یم،باه یگرید یزبه چ را یزیحا چ یبا عوامل احساس

 ۀواژ یب را ی زن را یگ رید یمع ان ییالبت ه الزم ب ه ذک ر اس . ک ه عالم ه طباطب ا( 013: 2، 0333 یی،)طباطب ا« دارنا 

 (313: 0353 ،همو) باشایخاص نم یبه معنا یاز اعتبار مقوود عالمه ،یمعان ی که ا رداشمیبرم «یاعتبار»

 رۀاس . ک ه درب ا یعقل  ،یعقل نظ ر ،یگرد بیاندارد  به  سرو کار یقیبا ادراکات حق یعقل نظر ،عالمه دیاگاه در

 یو داور حک م یر،خ یاقرار دارنا  یرفتار انسان ۀیردر دا ینکهها، با قطع نظر از اآن ۀنفسیف یفی.و ک  یااش یستیو ن یهست

سروکار دارد و ماَرکات آن احک ام مرب وط  ینزد عالمه با ادراکات اعتبار یعقل عمل اما (95: 00، 0330 ،همو)  کنایم

 :گویاباره میدر ای  عالمه  باشایانسان م یاریبه افعال اخت

مدا مشد    یبدااو  کنددیقبح حکم م است که به حسن و یعقل عمل ،کندیکه انسان را به حق دعوت م یعقل آن

هدا  یقدتحق ی تش  اشیفهکه وظ ینه عقل نظا  ،و زشت است یحقب یو چه عمل یکوسن و نح   یچه عمل نمایدمی

 (222: 2، 1731 ،همو) .است یزچ

 :کنایمشص  مگونه  ی ارا  یو عقل عمل یتفاوت عقل نظر یگرد ییدر جا عالمه

 یآن و در مقابدل آن اعببدار  یامانند انسان و نظا ؛یدان نماناچار است به تحقق آن اذع یچه عقل نظا  آن یعنی حقیقی

و  یتو مائوسد یاسدتر  ینمانندد عنداو  ؛سازدیم یاجبماع یشتانسان در مع یازمندین یباا یچه عقل عمل آن یعنی

و  یشدتمع یدر مسدبوا یعقل عمل یول ،بیندینم یتحقق و اثا  گونهیچه یمعان گونه ینا یباا یآن که عقل نظا  یانظا

، 1733 ،همدو) .نمایدیم یبرا تات یاآثار مابوطه ،یموجودات اعببار  ینو با ا نمایدیها فاض وجود مآن یامعه بااج

2 :111) 

 یعقل در هر دو قسم )عق ل نظ ر ،ییعالمه طباطبا دیاگاهرسا که از یبه نظر م یضرور نیزنکته  ی ا یادآوری البته

 یو هم عق ل عمل  یهم عقل نظر ،ناارد  بر اساس نظر اوآن دو وجود  میان یماهو یاس. و تفاوت یکی( یو عقل عمل

 ،س ازدیمشص  و ممت از م  یگریدو را از د ی از ا یکی چه آنو  اس. یاعتبار آنها یانو تفاوت م دارنا یکارکرد ادراک
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 ییاز منظر عالمه طباطبا یاخالق یرهارفتا یصت نقش عقل در برانگ

بلک ه دو  ،س تنایدو عق ل ن یو عقل عمل یعقل نظر ،ییعالمه طباطبا دیاگاهاز  ،هاس.  در واقعمعلومات و ماَرکات آن

احک ام  یتف اوت ک ه معلوم ات عق ل نظ ر ی  اما با ا ،ا که آن نفس ناطقه اس.نرویبه شمار م ی.واقع یکجه. از 

یانس ان م  ی اریاحکام مربوط ب ه افع ال اخت یاما ماَرکات عقل عمل هستنا، یاالمرو نفس یخارج حقایقمربوط به 

یم یعقل نظر ،اعتبار ی ( عقل را به ایقینباشا )ادراکات حق یمور عملادراک شاه از ا ۀاگر مسئل ،یگرد بیان  به انباش

  گیردنام می یاعتبار عقل عمل ی ا هعقل ب ،( باشای)ادراکات اعتبار یو اگر ماَرک از امور عمل نامیم

 نقش و سهم ادراکات اعتباری در افعال ارادی. 2-2

را  ین هگرچ ه زما ،را به وجود آورنا یفعل توانناینم شونا،یدرک م یکه توسط عقل نظر یقیادراکات حق ،نظر عالمه به

تحق ق فع ل  ۀیلو بالواسطه وس یممستقطور بهکه  ی  آن علمکننایانسان فراهم م یعمل بنایی.و اولو یحاتترج یبرا

ن وط ب ه م ی،تحق ق عم ل اراد ،عالم ه دی اگاه   ازگرددیاعتبار م یکه توسط عقل عمل باشایم یشود، علم اعتباریم

 یس   اعتب ارو ح   ی ابا ی کمسبوق به  یهر فعل یبه عبارت ( 221: 2، 0333 یی،)طباطباباشا یاعتبار وجوب و حس  م

 فعل با فاعل مصتار اس.   ۀاو و رابط یشناسانسان یاگاهبر د یمبتن ،مطلب ی عالمه بر ا یلاس.  دل

 ی ثآن ح معلول او خواهنا ب ود و معل ول از ،باشاینها مکه انسان فاعل آ یثاز آن ح یعالمه افعال آدم یاگاهمطابق د

ب ر اس اس  از س وی دیگ ر،   یاف .در خ ار  تحق ق نصواه ا ، ض رورت و وج وب نرس ا ۀکه معلول اس. تا به مرحل 

او س ازگار باش ا، چ ون  یع.با طب بایا حویدها، به نیرا که انجام م یفاعل مصتار هر فعل ،ییعالمه طباطبا یشناسانسان

 یچکه بر آن فعل مترتب اس.، وجود نااشته باشا، آن فع ل ب ه ه  یتیانسان با فعل و غا یع.طب یانم یسازگار گونهیچهاگر 

 ؛ش ودیم، ردکه طبع از آن کراه. دانیز یقاعاه، شامل آن دسته از افعال ی ا ی.عنوان از فاعل مصتار صادر نصواها شا  کل

 ی  ک ه ا یت ا زم ان عالمهاز نظر  ی بنابرا  انشویمحقق م ،و اذعان خود فاعل یمبعا از توم ی.همان افعال هم در نها زیرا

 (059)همان: از او صادر نصواها شا   یاریفعل اخت یچضرورت و وجوب توسط فاعل مصتار اعتبار نشود، ه

از افع ال  را یابت اا افع ال اراد ی،در افع ال اراد ینق ش ادراک ات اعتب ار ی ی در تب ییعالمه طباطبا که ی ا توضیح

 یدارد، افع ال اراد ی.ه ا م اخلعل م در آن یکه به نح و یافعال ۀکه هم ادهیم یحسپس توض نموده، یکتفک یضرور

ب ا  رس ایب ه نظ ر م در نتیجه   ابینیدر مورد انسان نم یتحقق فعل جبر یبرا یامکان گونه یچهرو ازای خواهنا بود و 
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ی قب ه ط ور دق ی،در افع ال اراد ینقش ادراکات اعتبار ۀمسئل یشان،ا اهیاگاز د یو ضرور یافعال اراد یو بررس یلتحل

 گردد  یی تب تری

 افعال ضروری و ارادی. 2-2-1

نس ب. ب ه  : افع الگوی او می کن ایم  یمتقس  یو اراد  یافعال را به دو قسم افعال اض طرار یدر بحث ییطباطبا عالمه

ک ه عل م آن  ب اون آن ،زن ایموجود س ر م   یع.که از طب یفعل ،اول قسم  :شونایم یمشان به دو قسم تقسموضوعات

 قس م  ش ونایم یاهنام یاضطرار ،قسم افعال ی ا  ماننا رشا و نمو بان ؛داشته باشا یموجود در صاور آن فعل دخالت

ش عور،  یادار یواناتانسان و ح یماننا افعال اراد؛ گرددیاس. که به جه. تعلق علم به آن از فاعل صادر م یفعل ،دوم

فاع ل  ۀگ اه از اراد یچافعال، ه یلقب ی عالمه ا دیاگاهاز (  055 :0355 یی،)طباطبا  شونایم یاهنام یقسم افعال اراد ی ا

    شونایمحسوب م یقول مشهور، جبر هکه بناب یافعال یحت ،نصواها بود یخال

 شونا:یم یمبه دو قسم تقس گیردینجام معلم و اراده ا یکه از رو یاز نظرمشهور حکما، افعال اراد ینکها توضیح

 ،قس م ی  در آن مؤثر باشا، ا یگریکه د که رجحان فعل و ترک آن مستنا به خود فاعل اس.، باون آن یافعال  0

 ؛شودیم یاهنام یاریفعل اخت

  شودیم یاهنام یفعل اجبار ،قسم ی اس.، ا یرغ یرانجام آن مستنا به تثث یی که رجحان و تع یافعال  2

اما به جه .  ،شودیانجام م یگرچه به اجبار شصواهم  یفعل اجبار یافهم توانیبا تثمل م کنایم یانعالمه ب اما

 مس تنا ب ه اجب ار مجب ر ،انجام فع ل یحهرچنا ترج ،هم رجحان فاعل بر انجام کار وجود دارد یدر فعل اجبار که ی ا

نصواه ا  یق یحق یمیتقس  ی،و جب ر یاریبه اخت یل ارادافعا یمتقس بنابرای   یاس. نه  اضطرار یفعل اراد ی اس.، ا

 (091: 0355 یی،)طباطبابود  

انس ان و  می ان یض رور ط ۀراب یاخود انجام دها، با یاررا با اخت یانسان بصواها فعل ینکها یبرا معتقا اس. عالمه

چ ون فع ل  یاف .قق نصواها گاه تح یچخواها مانا و ه یدر حال. امکان یشهوگرنه فعل انسان هم، فعل او برقرار شود

اس .  یمستنا ب ه علم  ه،  و ارادباشایاس. که در وجود و صاورش مستنا به اراده م یموجود ممکن ،صادره در اصل

ب اون  ش ود،یعل. به وصف وجوب صادر م  ۀیکه فعل به هنگام صاور از ناح یاد یمو خواه آیایکه از آن به وجود م



 

 
 
 

 012 

 ییاز منظر عالمه طباطبا یاخالق یرهارفتا یصت نقش عقل در برانگ

در  یاگ ر جزم  بن ابرای ناارد،  یاثر ،باون عزم و جزم ،یاهعلم و اذعان به فا ی جا که ابمانا  و از آن یباق یامکان ینکها

 [:ت ایب] یی،)طباطبا  یاآن کوش یبرا یاصورت فقاان علم با آن تالش کرد، همان طور که در  یافت  یبرا یاکار نباشا، با

011) 

 دها:یم یحگونه توض ی مه مطلب فوق را اعال

معلدول را بده بعد   ین... اما اگدا همدگاددیم یاش ناشاز نسبت معلول به علت تامه ی،وجوب یهانسبت یناز ا یکها 

انسدان را بدا تمدا   یاریاز افعال اخب یکیاگا ما  ،اساس یننسبت، نسبت امکان خواهد بود... با ا ینا یم،علت نسبت ده

اگدا فقدب بده  یخواهدد بدود، ولد یجب و ضداور وا ،آن فعل دهیم،نسبت  غیاه انسان، علم، اراده و یعنیاجزاء علبش، 

از افعدال بده  یکده فعلد یدندر ا ین،نسبت، نسبت امکدان خواهدد بدود. بنداباا ینا یم،اراده نسبت ده یاعلم و  یااحساس 

ممکدن  یگا،د یافعل به مالحظه ینن واهد شد که هم موجبالوجود باشد، یخود، ضاور  یضاور  ۀعلت تامۀ مالحظ

ضداورت از ندو   یدنا؛ زیداا دو با هم منافات ندارندد ینطورکه گفبه شد، ا ثابت است و همان ،نسبتها دو  یااز  ؛باشدن

مجمدو   یعندیو اعببار خود انسدان،  یاراست که با اخب یبلکه وجوب و ضاورت آن، اعببار  ،باشدینم یقیضاورت حق

 (  191 :1733 یی،)طباطبا .باشدید انسان مخو  ۀ به اراد یتاما تحقق آن در نها یابد،یتحقق م ،یکیو تحا  یادراک یقوا

 ۀقو   ی.و به شوق و اراده و در نها گرددیاز عقل فاعل آغاز م یانجر یاریدر صاور فعل اختاز دیاگاه عالمه  بنابرای 

 دی اگاهدر تحقق عم ل اس .  از  یبر نقش ادراکات اعتبار یاتثک افزایا،میکه عالمه  یااما نکته شود،یم یعامله منته

  بن ابر باش ایدر تحق ق فع ل م  یژهو ییتنقش و اهم یدارا گردد،یاعتبار م یکه توسط عقل عمل یادراکات اعتبار یو

اعتق اد ب ه  ،«یاعتب ار یابا» ی و از ا لحاظ شود «یاعتبار یاِ با»فعل و فاعل  یانالزم اس. م ی،در افعال اراد ،او دیاگاه

س   و ح   ی ابا ی کب ه  ،هنگ ام ص اورش از فاع ل یهر فعل ،یگرد بیانه   بیابایآماه و فعل تحقق م یاس  فعل پاح  

در  ی اهاتمام ترد روازای   پذیردیانجام م یافعل مورد نظر باون ترد یس  اعتباراس. و بعا از تعلق ح  مسبوق  یاعتبار

فع ل  ،ش ا دهفع ل داکه اعتبار وجوب و حس  به انجام  یاس. و زمانمربوط  یاز اعتبارسازیپش  ۀانجام فعل، به مرحل

بلک ه ت ابع  ،یس .خ ود ن یو نظ ر یق یانسان در انجام فعل، صرفًا ت ابع مع ارف حق ی   بنابرایابایبالضروره تحقق م

 اس.   یشخو یاعتبارساز
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ام ا  ،باشنایم یفعل اراد یکمنشث تحقق  یکایگربا  یدر هماهنگ یکیو تحر یادراک یعالمه مجموع قوا دیاگاهاز 

آنچ ه در  ییعالم ه طباطب ا ی؟ بن ا ب ر رأچه ان اازه اس .قوا در تحقق اراده  ی ا از یکس. که سهم هر ا ی مهم ا ۀنکت

ن ه عق ل  باش ایم یحکم عقل عمل یا یعقل عمل یعنی ،از نفس یعا خاصب   یک ،گرددیممنجر به تحقق اراده  ی.نها

 یرت ثث ییه ب ه تنه این زم ی  در ا یعق ل نظ ر روازای   تحقق کار وجود ناارد یزهانگ ۀقو   یقیدر ادراکات حق ؛ زیراینظر

تحق ق  ،اراده ،آن ۀبود ک ه ب ه واس ط یمخواه یاز ادراکات اعتبار یاپاره یا یقیحقیرغ یعلم و رأ یازمناناارد و ن یخاص

دس . ب ه  ،عم ل اذع ان نکن ا ی ک یشاه اس. که تا خودش به ضرورت و خوب یاهآفر یاانسان به گونه یراز ؛یابایم

 یرا در تحقق فعل برعه اه دارد  اس تاد مطه ر ینقش اصل یعالمه، عقل عمل در نتیجه در دیاگاهآن نصواها زد  انجام 

ب ا ص رف  یاستاد مطه ر  به نظر یردپذیتحقق نم یفعل اخالق ،از طرف نفس صادر نشود ییتا حکم انشا گویامی یزن

 داش ته باش ا  یدر پ  یزرا ن ییا حکم انشایبا بلکه ،دیرگیصورت نم یفعل اخالق ،ینبودن کار یابودن  یابه مف یقتوا

 (093 :1، 0333 ی،)مطهر

 یراخالق یفع ل ب ه ص ورت غ ،ی ردصورت گ یعقل عمل یدر اعتبارساز یاگر انحراف معتقا اس. ییطباطبا عالمه

  یاعتبارس از ینافرآ ی،که عقل عمل دهایفعل حس  انجام م یا یفعل اخالق یانسان زمان ،واقع   دریاف.تحقق خواها 

ک ه ب ر  یالزم اس . ع وامل ی بنابرا ،مطابق باشا لیبا حس  و قبح فع یس  و قبح فاعلح   یعنیانجام دها،  یدرسترا به

 شود   یبررس ،گذاردیم یرتثث یعقل عمل یاعتبارساز

 های مؤثر در اعتبارسازی صحیح عقل عملی مؤلفه. 2-3

 علم . 2-3-1

تو ور فع ل،  تحق ق عم ل، یعمل اس .  ب را عل. ناق  ،اما از نظر عالمه، علم ،اس. یهر عمل اراد ۀمقام ،علم

تو ور فع ل  با وجودِ ممک  اس.  یعنی یس.،ن ینفسه کافیس  و قبح افعال فعلم به ح   ی آن و همچن یجآن و نتا ی.غا

 محقق نشود  ،آن، فعل یجو نتا

 یعالم ه کس  ۀیا  به عقداننایجهال. م ینوع از یتصلف از علم را ناش یشانا دهانشان میسصنان عالمه  یبررس

در  ش ود،ینفس و دعوت ش هوت و غض ب مرتک ب عم ل زش . م  یهواۀ یزاما با انگ ،گناه واقف اس. یکه به زشت
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 ییاز منظر عالمه طباطبا یاخالق یرهارفتا یصت نقش عقل در برانگ

 ی ، پوش اناه اس .  چن باش امی هایو با هایخوب یزماناه و چشم عقلش را که مم یاهاو پوش امر بر ی.واقع یق.حق

عل م اس .  ام ا از آنج ا ک ه عل م  یدرک، ن وع ی خود ا ی،و علم یقهرچنا که با نظر دق ،دشویم یاهجاهل نام یکس

 ی  وج ود و ع ام ا روازای  باز نااش ته اس .(  یحو اثرعلم را نااشته )او را از انجام قب  ی.گناه ، خاص یگنهکار به زشت

 یهواه ا ۀبودن فع ل ب ه جه . غلب  یحلم به قبفرد با وجود ع یگر،د بیانانا  به و فرد را جاهل دانسته ودهب یکسان ،علم

 (129: 02، 0330 یی،)طباطباشود   یمرتکب حرام م ی،نفسان

ه م از جمل ه اراده  یگریبه تحقق علل د یازجه. عالمه، علم را عل. ناق  عمل دانسته و معتقا اس. ن ی هم به

 اراده پراخ.   ی.به تقو یابا ی بنابرا وجود دارد،

 اراده. 2-3-2

 اراده هستنا  ۀکننای.تقو یمعتقا اس. عوامل عالمه

 یملکات اخالق. 2-3-2-1

فعل به سهول. از فاع ل ص ادر   شودیاس. که باعث م یعلم و آگاه ینوع  یملکات اخالق ییعالمه طباطبا دیاگاه از

( ی اهب ه فا قیدر بصش علم )تو ور فع ل و تو ا یفعل اراد یعالمه در بحث از مباد( 50: 0، 0353 یی،)طباطبا گردد 

در م ورد  ی زن یمطه ر ش هیا  گوین ایکه به آن ملکه م شودیباون تثمل انجام م یاهبه فا یقتوا یکه گاه کنایم یانب

 :نویسایم یملکات روح یاتماه

گاهان به آن علم م یزیچ ینا یعنیعلم است. علم مااتب دارد،  یادازد ملکات،  یادرجده یک گوییمیکه ما در شعورآ

آن علدم اسدت کده رسدو   شدود،یاو ملکده مد یو باا یزیچ یکبا  کندیممارست م یادز  یست، انسان وقباز علم ا

 دهدد،یرا انجدا  مد یعملد یکده انسدان وقبد گویندی)حکما( م یانکه آقا یهمان حاف یعنیکاده است،  یداپ یشبایب

 یدنا یرو ییطباطبدا یاباشدد. آقد یصدورت علمد یداکه آن صورت، غ یستمعلو  ن ،گیادیروحش صورت آن را م

   (151 :1737 ی،)مطها  .یستن یگاید یزدارند که ملکات جز علم چ یهتک یلیمطلب خ

و  ی اهاعمل به با یاندر گرو تکرار عمل اس. و در جر ینفسان ۀدس. آوردن ملکهب شودیم یادآور ییطباطبا عالمه
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ملکه با علم و عم ل ب ه خ وب و ب ا  نویسایمدر خووص ملکه  ایشان  گرددیم یانسان واجا ملکات نفسان ،یاهانبا

 یوقت  ی،که علوم عمل دهایم یحتوض چنی تفاوت را  ی ا عالمهبا اس.   یامتفاوت اس.، ملکه عادت به عمل خوب 

 خواه ایم ههرکس ک  باشا یشو آزما ی دها که فراگرفت  آن در ضم  تمر یجهطور کامل نتعمل به ۀدر مرحل توانایم

کن ا ت ا آن ک ه ب ه آن عم ل ع ادت کن ا و  ی خود را به کار بسته و تم ر یهاالزم اس. فراگرفته یرد،فرا گرا  یعلوم عمل

ممک    ،عم ل ی  ا یاشا دهایاحتمال م ،که عمل نکرده تا زمانی یراز ؛یاچه آموخته در دلش رسوخ نما به آن یقتوا

ۀ ک ه انس ان س ابق یعمل انج ام  یگرد بیان  به رودیم ی احتماالت از ب ای رفته رفته ،مکرر عمل کرد یوقت یول ،نباشا

در نظ رش  ت رپیشکه  یامتناع ،بار اول آن را انجام داد یوقت یول ،آیایبلکه ممتنع م ،انجام آن را ناارد، به نظرش دشوار

 ،ا انج ام داد  اگ ر ب ار دوم و س وم آن روجود داردآن  ۀدربار یهنوز در نفس او اضطراب یول ،شودیممبال بوده به امکان 

در آن ن اارد   ییاعتن ا یچه  یگرو د گرددیم یاتعاد و عمل مزبور در نظرش از رودیم ی رفته آن عظم. سابق از برفته

 یینم اخود ،توجه ی در ادراک انسان حاضر بوده و با کمتر یشههم یکه صورت درون یاخواها رس ییتکرار عمل به جا

 (215: 1 ،0390 یی،طبا)طبا  یاکرده و اثر خود را خواها بصش

که تکرار عمل درون انسان انج ام  یکار یراز ؛گرددیمازاعتقاد ب یراخالق به تثث یاایشتکرار عمل درپ یرواقع، تثث در

آن در  یب اییامکان عمل و ز یوستهکه پ ییتا جا کنایم ی بودن عمل را به ذه  تلق مانعیاس. که امکان و ب ی ا دهایم

 (019-000: 0، 0355 یی،)طباطبا  دهایو مجال توور مصالف نم نظر انسان مجسم شاه

 یکه مناسب ب ا آن خ و را یملکات فاضله، تکرار عمل صالح و مااوم. برآن اس.  البته عمل یلراه تحو  بنابرای 

ش ببن اد، دل نق  ۀشاه  و در ص فح یجادرفته اثرش در نفس اقار تکرار کرده و انجام دها تا رفتهآن یااس.، با یاهپسنا

 ی رونناپسنا ت رس را از دل ب یاگر انسان بصواها خو ،عنوان نمونه  بهپذیردزوال ن اصالً  یازائل نشود  یکه به آسان ینقش

 باره ا ده ا،یه ا را تک ان م دل یعیطور طبرا که به یخطرناک یرهاکا یابا یا،نما یگزی شجاع. را جا یل.کنا و فض

 یک ه ن ه تنه ا ترس  ااقاام کنا، حس کن  یکار ی به چن ی. آورد، آن چنان که وقتدسهشجاع. را ب ۀانجام دها تا ملک

ش جاع. در  ،یهنگام اس. که در هر اقاام ی در ا  از آن ننگ دارد یزو از پره بردیبلکه از اقاام خود لذت هم م ،ناارد

دس . آوردن ملک ه هرچنا به بنابرای   آیایمکرر در آخر به صورت ملکه شجاع. درم یهابناد و نقشیدلش نقش م
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ملک ه را  ،ب ا انج ام آن مق امات توان ایس. و م او یارآن در اخت حویلمقامات ت یول ،یس.انسان ن یاردر اخت یعلم

 کنا  یلتحو

  ی ادس . آفاض له ب ه ۀملک ی.تا در نها شودیم یبعمل ترغ نسب. بهفرد برمااوم.  ی،اخالق ی.در ترب روازای 

 ی .ملک ات و تقو یجادعلم در نفس و ا ی.شان و تثب داریشهر یاایش،پ موجبمااوم. بر آن  و یعمل اخالق ی بنابرا

   گردد یاراده م

 یچانس ان ه  یمعنا ک ه خل ق و خ و ی به ا ،اس. ایاناازهبر اراده تا  ینفسان ۀملک یراس. که تثث توجهالزم به  البته

 یعم ل را جب ر یعن ی س ازد،یو ترک آن کارها را مح ال نم  کنایمناسب با خود نم یرهارا مجبور به انجام کا وق. او

 ،از انتق ام توان ایو دچار فوران خشم ش اه، ب از ه م م  نیعوبا ینکها ی در ع یعنوان مثال شص  عوبان  بهکناینم

ک ه  یس .دارد و چن ان ن ی ارباره باز نسب. به فعل و ترک عم ل مناس ب ب ا خلق ش اختنظر کنا و شص  شکمصرف

هرچنا که ترک عمل مناس ب ب ا  ،مجبور باشا ،کنایدعوت شهوتش عمل م یچه که به مقتضاران در آنشص  شهوت

 ی ( بن ابرا213: 03، 0330 یی،اس.  ) طباطب ا یدشوار ی.از موارد در غا یادشوار و در پاره ،آنخلق و انجام خالف 

  یس.عل. تامه ن ،گرچه عل. تحقق فعل اس.اعمل،  یو شناخت یعا معرفتب  

 یمانا. 2-7-2-2

 ی یبص ش اجراف رد و ض مان. ینفس ان یکنناه ب ر هواه اعمل و غلبه ۀاراد ۀکننای.عامل تقو یمانا ،عالمهدیاگاه  در

 ،ی زیبه چ یماناخالق خاص خود اس.  ا یمقتض ایماناس.   ینید یمانا یمان،از ا یمعرف. انسان اس.  مقوود و

 ،و اعتقاد منورف شود، در اث ر آن یمانااز  یاگر انسان به علل همچنی ش. و دنبال خواها دامتناسب با آن را به یاخالق

و  یعل   ۀرابط یانسان، نوع یو ملکات نفسان یاتلقو خ   یمانا میان ،مبنا ی آن را از دس. خواها داد بر ابا لق مناسب خ  

  باشایناق  م ی.به صورت علدخال.  ی اس. و ا یلانسان دخ یاتو بقا  خلق یاایشدر پ یمانوجود دارد  ا یمعلول

اس . ک ه  ی  ا ،نسب. ب ه اخ الق یمانا یگرد ۀگف. رابط یابا یاس. و به عبارت یماندر ضمان. ا یاخالق هم از طرف

 (55-91 [:تایب] یی،)طباطبا  شودیآن محسوب مۀ ضام  و پشتوان

 یداغ یزکند و آن چ یا حفاظت و نگهدار دارد که آن ر  یضامن ،واقع اخالق فاضله اگا ب واهد ثابت و پاباجا بماند در
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که افااد بشدا را  یلیو اص یاساس موجب یگاماد  نباشد، د ین. واضح است که اگا اعبقاد به معاد در بیستن یداز توح

 (771 :1731 یی،)طباطبا وجود ن واهد داشت. یاد،بگ ار  یعیلذات طب یهوا و هوس باز دارد و جلو یاویاز پ

و اخالق ب ه  یمانا یانگف. ارتباط م توانیم ی بنابرا ،گرددیحفظ م یمهاخالق کر ۀیلوسبه زین یمانا یگرطرف د از

 باشا  عالمه معتقا اس.: یمتقابل م یرصورت تثث

حفد  و آن اخدالق هدم بده  ،یمهاخالق کا  ۀیلوسهم به یمانکه آن ا یمانیا ۀیلمگا به وس ،رسدیبه ثما نم یقانون یچه

را رشد داده و شا  و باگ اخالق  یاست که درخت سعادت آدم یاصل ،یدتوح ینود. بنابااضمانت ش ،یدتوح ۀیلوس

مندد گاانبهدا بهداه هداییدوهرا از آن م یتبشدا  ۀها را هم بدارور سداخبه و جامعدو آن شاخه رویاندیرا در آن م یمهکا 

 (211: 11، 1731 یی،)طباطبا سازد.یم

 یب را یج ا یم انع ،و ضعف اراده یردگیصورت م یعقل عمل یحصح یاعتبارساز ۀیجدر نت یفعل اخالق بنابرای 

اراده  ی .باع ث تقو یم انو ا یل.فض  ۀبه وج ود آوردن ملک  یاگرد یانطور که باما همان ،خواها بود یاعتبارساز ی ا

 ا که واقعاً ر یزیآن چ یشونا عقل عملیو باعث م دهگذار یرتثث یدو مؤلفه بر حکم نفسان ی صورت که ا ی شونا به ایم

  یردانجام گ یو فعل اخالق یاس  نمادوس. باارد و اعتبار وجوب و ح   ،سعادت اس. ۀیمولح. و ما
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 یایگنبیجه

 ی،فع ل اراد یمب ادک ردیم  ی انو ب یمال انسان از نظر عالمه پرداختافع یو مباد یستیچ یپژوهش ابتاا به بررس ی ا در

ب ر  یش انا ی اکن ا، تثکیم  یزعالمه را از نظر حکما متم ا دیاگاهکه  یما نکته اا ،باشایعامله م ۀعلم، شوق، اراده و قو  

ادراک ات  ،گرددیممنجر به تحقق اراده  ی.اس.  از نظر عالمه  آنچه در نها یدر تحقق فعل اراد ینقش ادراکات اعتبار

در هر فع ل  یشانا دیاگاهکنا  از یم یاد یبه عنوان مباأ افعال اراد یکه از عقل عمل چنان ،باشایم یعقل عمل یاعتبار

 یت ابع اعتبارس از ی.،عمل انسان در نها ی بنابرا ،یابایتحقق م به ضرورتبعا از اعتبار وجوب و حس  ، فعل  ی،اراد

تحق ق ک ار وج ود ن اارد و  ی زهانگ ۀق و   یق یدر ادراکات حق زیرا ؛ینه عقل نظر ،اس. یو حکم عقل عمل یعقل عمل

  یاب ایآن اراده تحق ق م  ۀبود که به واس ط یمخواه یاز ادراکات اعتبار یاپاره یا یرحقیقیغ یم و رأعل یازمنان روازای 

ب ه رغ م  یاس . و اگ ر ف رد گ اه یاعتبارس از یستموجود اشکال در س از یناش ایشانتصلف از علم از منظر   ی بنابرا

 اس.   اشیدر اعتبارسازمشکل او  ،کنایم یپوشبح فعل، از علم خود چشمس  و ق  از ح   یآگاه

 یعنی ،یانما  یاعتبارساز یبه درست یکه عقل عمل دهایفعل حس  انجام م یا یفعل اخالق یانسان زمان در نتیجه،

یانسان م  یخطا در اعتبارساز موجبچه   اس.  اما آنَس که در واقع هم َح  یانما اعتبار  َس َح را  یزیچ لفاع ،در واقع

موج ب ( اس . ک ه یو غض ب یش هو یه ا)خواسته ینفسان یجه. مقاوم. برابر هواها یضعف اراده و ناتوان شود،

انج ام فع ل  یب را ی کن ا  بن ابرا بعی .ت ی الیو خ یو از افک ار وهم  پوشیاهچشم  یانسان از معرف. عقالن گرددمی

ت ا  اق اام نم وده اراد ی.به تقو یاتحقق عمل اس.، با یضرور ۀبر علم و معرف. که شرط الزم و مقام افزون ی،اخالق

ملکات فاض له  یجاداراده در ا ی.جستار عوامل تقو ی در ا  در نهای.، یرددرس. انجام گ یعقل عمل یعمل اعتبارساز

 برشمرده شا  یمانا ی.و تقو
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